
Štatút sút'aže Leto so svdtými - od Košíc po Libanon

Pľeambula
Tento štafutje jeďnýmzávilzttým dokumentom uprawjúcim pravidlásilťaže Leto so ndtými
- od Košíc po Libanon (ďalej len,,štatút").

ČHnok I.
Vyhlasovatel' a oľganizátor sút'aže
Názov: Spolok sv. Vojtecha* VOJTECH spol' s ľ. o.? ľedakcia Katolícke noviny
Sídlo: Radlinského 5,917 01 Trnava
rčo: 31434541
(ďalej Ien,,vyhlasov ateľ ")

ČHnok II.
Trvanie sút'aže
Súťaž trvá od 25.6.2019 do 13.9.201'9 (ďalej len,,obdobie tľvania súťaže")

ČHnok tll.
osoby oprávnené zúčastnit'sa na sút'aži

1. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetci čitatelia, ktorí pošlú vyplnenú hraciu kartu
z Katolíclqlch novín čislo 2612019 a splnia podmienlry siťaže.

2. Zo siÍaŽe sú vylúčení zamestnanci vyhlasovatel'a a ich rodinní pľíslušníci, osoby
podieľajúce sa na činnostiach súvisiacich s touto súťažou, najmä s pľípravou, so
spracovaním a s vyhodnotením údajov pre účely sút'aže.

3. Do súťaže sa môžu zapojiť iba osoby staľšie ako 16 rokov.

ČtánokľV.
Pľavidlá sút'aže

1 . Y Katolíclqlch novinách čislo 2612019 bude vložená hĺacia kaľta.

2. Y Katolíckych novinách čislo 26l20t9 až3512019 uveľejníme na strane 3 vŽdy dve
sÍĺťažné ativky (sp.olrr 20 ariuak).s .tľojie'ou ĺnožností o"dpoveds na ý:beľ (A, B alebo
C) atiež silďažný kupon. Správnu odpoveď je potrebné vpísať do súťaärej karŤy a ku
každej dvojiciodpovedíjepotľebnénalepiť silťažný kupón. Správnamôžebývždy
ibajedna odpoveď.

3' V jednom z uvedených čísiel bude okrem sút'ažného kupónu aj žolik, ktoľý môže bý
'pmžitý namiestg nielĺtoĺého z kupónov.

4. Do sút'aže bude zaradený každý čitateľ, ktoqý nám do 13. septembra 2019 pošle do
redakcie Katolíckych novín ním podpísanúavyplnenú hĺaciu kartu a správne odpovie
na aspoň 18 z 20 oténok a ziroveťl na hraciu kaĺtu nalepí všet\ých 10 kupónov.

5 . [ĺľaciu kartu je potrebné poslať na adresu Redakcia Katolícke noviny,P . o . BoX 2? 6,
810 00 Bratislava 1, a obálku omačiť heslonr Leto so svdými.

6. Vyhlasovateľ si vyhĺadzuje pľávo na änenu alebo zrušenie vyhry.

7. Vyhlasovateľ nehraď účasbríkom sút'aže žiadne náklady, ktoľé im vzniknú v súvislosti
s ich účasťou v sút'aži, resp. s ýhľou v súťaži.
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Čtánok V.
Žrebovanie, kontaktovanie výhercov a odovzdanie cien

1. Yýhercovia súťažetudú náhotĺne vy'losovaní zo všetlcých účastnÍkov, ktoľí sa zapojĺli
do súťaže Leto So svdými - od Košíc po Libanon a splnili podmienky silťďze.
Žrebovanie sa uskutočn i dšľ- I7 . septembľa 20 t9 v redakcii Kat ol íckych nov ín.

2. Výherca sút'aže bude o svojej ,.yhre oboznrímený uverejnením svojho mena a obce
v Katolíckych nwinách ataktiež doporučeným listom s ozniímením o qýhľe.
Výhercovia bucĺú tiež zverejnení na webe www.katolickenoviny.sk.

3. Vyhlasovateľ sút'aže nenesie žiadnu zodpovednosť zavady predmetov ýhier.
4. Vyhlasovateľ má právo \ďhÍu v sút'aži ýhercovi súťaže neodovzdať alebo požadovať

jej vrátenie v pľípade, ak sa zistí, že qýherca siťaže nesplnil podmienky súťaže alebo
všotky po.dmíenky na odovzdanie vyhr'y.ďebo poľušil nĹektgľé z 'ustanovení ĺghto
štatútu.

5. Vecné ceny budú qihercom odoslane vyhlasovatelbm alebo partnermi
prostľedníctvom kuriéľskej spoločnosti alebo poštou.

6. Ak ýherca sút'aže r.yhĺu odmietne, vzdá sa vyhľy' v,ýhru si nepľevezme, bude zo
sút'aže lylúčený alebo mu z iného dôvodu nebude príznaý náľok na qihľu v súlade s
dmto štatútom, jeho náľok na qihru dmto zanikáa na miesío ýhercu sút'aže
nastupuje niáhradník podl'a poradia, v akom bol náhĺadník vyžrebovaĺrý. Na
náhradníka sa primerane uplatnia ustanovenia tohto štatutu dkajúce sa ýheľcu
sút'aže.

Čtánolĺ VL
výhry (ceny)

1. Výhry v sút'aži sú nasledovne:

L cena: Še$'dňový záiĺr?Ädo Libanonľ leíecky - po stopíeh'sv. Šarbela , prs 2
osoby venuje CK Aweľtravel, v hodnote |750 €

2. cena: Pät'dňový zájazd do Ríma letecky _ 1150 ľokov od smrti sv. Cyrila a 1150
rokov odzaloženial. dlecézy naiľrmi Velkomoravskej ľíše, pľe 2 osoby venuje CK
Aweľtouľ, v hodnote 900 €

3. cena: RelaxačnoJiečebný ľodinný pobyt ExLUZÍv v Kíípeľoch Nimnica pre 2
dospelých a2 deti, plná penzia, v hodnote 498 €

4. cena: Elektrĺcká kotobežka Takira, funkcia Easy Fold, 250 W, ýchlosť do 22
km/h, čieľna, v hodnote 399,90 e

í cena.. Keľamický gril Pľincesize kamado, tI",.údeníe' BB'Q pomďe v'aĺe&Ĺ€,
čierny, v hodnote 242,9a €,

6. cena: Záthradný pavilón Grandezza,béžový, páľty stan, 3 x 4 m, oceľ, polyester,
v hodnote 230,90 €,

7. cena: KaslĺĺdovázáthraďnáÍontána Cascada2G, drevo' l2w,800l/h, vrozmere
56 x 100 x 65 cm (Š x v x H), v hodnote t23,go e
8. ažl2. cena: Hľiankovač TK2l_Bamboo, 870 W, bambus, v hodnote 40,9a €

z. Namiesto ceny nie je možné poskytnúť peňaŽnú alebo nepeňažnú náhľadu aní iné
plnenie. Výhĺa je neprenosná.
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3. Výhry zo strťaŽe sú predmetom dane z príjmov fpiclcých osôb v zmysle zŕtkonač.
59512003 Z. z. o dantz pľíjmov v znení neskoľších predpisov (ďalej ako,'ZDP").
vý'hry' ktoých hodnota nepresahuje qŕštu 350 Et'R' sú v súlade so ZDP oslobodené
od dane z pľíjmov.

čHnokVII.
Právo vyhlasovatel'a zmenit' štatút sút'ažnej hry alebo odvolat' sút'až

1. Vyhlasovatel'ĺná právo zrrcnlť tento štatut.

2. Vyhlasovateľ má právo odvolať súťaž, prípadne stlťaž preložiť alebo zmeniť jej
trvanie.

3. Na účinnú zÍnenu štatútu sút'ažnej hry alebo odvolania sút'aže sa vyžaduje, aby
vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o änene alebo odvolaní oznámením v Katoĺíclqlch
novinách a na webe www.kato1ickenoviny.sk.

čtánoľ vlil.
ochľana osobných údajov
Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje účastlríkov silťaže len na účely sut'aže (kontaktovanie
'v prípade ýľry, zverejnenie Ín€na výhereu v Katolíclqlah noviľruch a postúpenie paftnerom m
účelom doručenía vyhry).

Učelom spracúvania je realizércia sút'aže Leto so svtiými - od Košíc po Libanon Poskytnutie
osobných údajov dotknutou osobouje požiadavkou, ktoľáje nevyhnutná pre účely
identifikovania ýhercu a odovzdania vyhry'

Pľávny základ spľacúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby podl'a čl. ó ods. 1

písm. a) všeobecného nariadenia o ochĺane údajov, $ 13 ods. 1 písm. a) zákonaé. I8l20l8 Z.
z.Práxny zátk|adýhercov: $ 13 ods. 1 písm. b) a e) zéúraĺač. l8l20t8 Z. z.

osobné údaje sa spracovávajú maximálne v rozsahu: meno' príezvisko, e_mail, adľesa
a telefonic!ý kontakt.

Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje dobrovol'ne za účelom účasti v súťaži. osobné údaje
ziskavavyhlasovateľ súťaže priamo od dotknutej osoby.

Vyhlasovateľje oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údej. súťažiacichpo dobu trvania
sút'aže, ako i po jej ulĺončení, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spľacúvania,najmä
doručenia pľedmetnej vyhry.

osobné údaje budú spracovávané iba po dobu' ktoráje nevyhnutná vzhľadom na účel ich
spracovania. Spľacúvané osobne údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo foľme,
kÍoľáuĺnožňuieyašu identifikaoiu najneskôrdovtedy' kým je to poÍrebné na napheaie
účelu, na ktoqý sa spracúvajú. Následne vyhlasovateľ zaberyečibezzbytočného odkladu
likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) vašich osobných údajov v zmysle nariadenia
azákotn.

osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ ziskava a spracúva, nie sú pľedmetom prenosu do tretej
kĺajiny/mimo EU.

Riadne azil<omé spracúvanie osobných údajov dotknuqých osôb je pľe prevádzkovatelia
dôležité azabezpečenie ochĺany osobných údajov je jeho qfznamnou prioritou. Pri
spracúvaní osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť u prevádzkovatel'a nasledujúce
pľáva:
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a) právo na informácie o spľacúvaní osobných údajov !ýkajúcich sa dotknutej osoby'
b) právo na prístup k osobným údajom ýkajúcim sa dotknutej osoby,
c) právo na opraw osobných údajovdkajúcich sa dotkntľtej osciby,
d) pľávo naýmaz osobných údajov dkajúcich sa dotknutej osoby,
e) pľávo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
0 pľávo namietať proti spľacúvaniu osobných údajov ýkajúcich sa dotknutej osoby,
g) právo na prenos osobných údajov dkajúcich sa dotknutej osoby,
h) právo odvolď kedykoľvek s'úhlas'

Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky qfkajúce sa spraeúvania osobných údajov môžete na
zilklade žiadosti zaslanej pľiamo vyhlasovatel'ovi, a to využitím adľesy uvedenej v článku II'
tohto štatútu siťaže, prípadne na e-mailovej adrese: posta@katolickenoviny.sk.

Ak sa dotknuta osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov u vyhlasovatel'a je
neziĺkonné , má právo podať sťažnosť na Urad na ochľanu osobných údajov (Hľaničná 12,
8z0 07 Bratislava, statny.dozoľ@pdp. gov. sk)

čtán_okD(.
Záverečné ustanovenia

1' Tento štatút nadobúda platnosť dňom podpisu vyhlasovatelä-a účinnosť dňom
vyhlasenia sút'aže'

2' Ustanovenia tohto štatutu je mofué jednostranne meniť a aopĺĺať zo strany
vyh,lasovateľa jedĺrostranným vy'hlásením, pr.ičoĺn každá jednotliv * zĺmena alebo
doplnenie je účinne okamihom rverejnerua spôsobom podlä bodu 1. tohto článku.

3. V prípade rozporu ustanovení tohto štafutu s akýmkol'vek ľeklamným, pľopagačným
alebo iným mateľiálom obdobnej povahy a určenia ďebo iným oznámením
vyhlasovatel'a vo všet!ých qýchto prípadoch dkajúcich sa sút'aže majú vždy pľednosť
ustanovenia tofuo štattľtu.

4' V pľípade a\fchkol'vek spoľov alebo nejasností, ktore vyplývajúztejto sút'aže alebo
kÍoré vznikli v súvislosti s ňou,je vždy rozhodujúce konečné stanovisko
vyhlasovatel'a.

5. osoby zapqiajúce sa do sút]aže vyjadĺqiú svoj -bezrýhĺadný a bezpo.dmĹenečný s'úhlas
s obsahom tohto štatútu.

6' Vyhlasovateľ sitaže nehľadí sút'ažiacim žiadne náklady, kĺoľé im vzniknú v súvislosti
s ich účastbu v sút'aži.

7. Na zaľadenie do sút'aže ani na \.ýhru nie je právny nĺĺrok. výhru ztejto siÍaže nie je
možné v zmysle $ 845 zitkonač. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších
pľedpisov súdne vymáhať aru žiadať inú protihodnotu alebo náhĺadu finančnej alebo
neÍinančnej povahy. Výmena vyhry za akekoltek peňažné alebo nepeňažné plnenie je
vylúčená. Výherca sút'aže nemôže pľávo na qýhru pľeviesť na tretiu osobu.

8' Vyhlasovateľ si vyhradzuje pľávo futo sút'až odvolať' prerušiť, odložiť alebo ukončiť
bez vyhlásenia ýheľcu alebo odovzdania ceny.

Dňa 13. jina2019

Ivan Šulík
riaditeľ SSV
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