
Štatĺt sútoaže Leto s Andĺejom 2019

Preambula
Tento štatútje jedinýmzáväzným dokumentom upľavujúcim pľavidlá silťaže Leto s Andrejom
(ďalej len,,štatúť').

Clánok L
Vyhlasovatel' a oľganizátor sútbže
Názov: Spolok sv' Vojtecha- VoJTECH spol. s r. o.' redakcia Katolícke novirly
Sídlo: Radlinskéha 5,917 01 Tľnava
rČo: 3t434541
(däej len,,vy hl as ov at e ľ ")

Clánok II.
Tľvanie súťaže
sút'až trvá od 25. 6' 2019 do 4. 9. 2019 (ďalej len,,obdobie trvania sút'aže")

čtánotĺ IIL
Osoby oprávnené zúčastnit'sa na sút'aži

1. Na sút'aži sa môžu zučastniť detskí čitatelia Katolícĺqlch novín, ktoľí pošlú vyplnenú
hĺaciu kartuz Katolíclĺych novín číslo26l2019 spolu s vyplnenými úlohami.

2. Učasť v sút'aži je podmienená súhlasom ákonného zásfupcu dieťaťapľi súťaäacich
mladších ako 16 rokov, ktoľý je vyjadrený podpísom zákonného zástupcu na
príslušnom mieste v hľacej karte.

3. Zo silťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovatel'a a ich rodinní príslušníci, osoby
podielajúce sa na činnostiach súvisiacich s touto sút'ažou, najmä s pľípravou, so
spracovaním a s vyhodnotením údajov pre účely sút'aže.

ČHnolĺ ĺV.
Pľavidlá sút'aže

1. Y KatolíclEch novinách čislo 26l2a19 bude vloženáÍvaciakarta'

2. Y Kate'líc-lryck novirufuch čísLa ?6/20trý až 3,4?al9budemg posfupno uve'rojňgvať
v rubrike Deťom komiks o Andrejovi Radlinskom spolu s pätnástimi úlohami atiež
sitažný kupón. Splnené úlohy je potrebné zapisať si do denníčka (ahýkol'vek zošit)
a po skončení hry nám ho spolu s hĺacou kaľtou poslať do redakcie.

3. V jednom z uvedených čísiel bude okrem sút'ažneho kupónu aj žolík, ktorý môže bý
použity namiesto niektoľeho z kupónov.

4. Dosút'ažebudezaľadenýkaždý sút'ažiaci,ktoqýnámdo4. septembra20L9 pošledo
redakcie Katolíckych novín denníček spolu s vyplnenouazäkonĺlým zástupcom
podpísanou hracou kartou a splní aspoň 12 z 15 tlloh.

5. ľ,kaoiu kaÉu je potrebné poslať na.adÍesu R-edakcia Kaĺolícke noviny,P. o'B:oX276,
810 00 Bratislava 1, a obálku oznaéiť heslom Leto s Andľejom 2019.

6. Vyhlasovateľ sí vyhĺadzuje právo na zmenu alebo znršenie vyhĺy'

7 ' Vyhlasovateľ nehľaď účastníkom súťaže žiadrc náklady, kĺoré im vzniknú v súvislosti
s ich účasťou v súťaži' resp. s qýhrou v sút'aží.
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ČHnok V.
Žrebovanie, kontaktovanie výhercov a odovzdanie cien

1. Vý-hercovia sút'ažetuďú náhoďne vyĺosovaní zo všetlcých účastní'kov, ktoľí sa zapojíli
do súťaže Leto s Andre1om a splnili podmienky sút'aže' Žrebovanie sa uskutoční dňa
ó. septembra 2al9 v ľedakcii Katolícĺqlch nov ín.

2. Výherca sút'aže bude o svojej qýhre oboznámený uverejnením svojho mena a obce
v Katolíckych novinách atal<tiež listom s oznámením o ýhre. Výhercovia budú tiež
zverejĺení na webe www. katolickenoviny. sk.

3. Nevylosovani siťažiaci,ktorí splnili podmienky sút'aže, dostanú malý darček. Daľček
bude odoslaný poštou na adresu uvedenú v hracej karte najneskôr do 15. okĺóbra 20lg.

4. Vyhlasovateľ má právo vyhru v súťaži'qýhercovi súťaže odňaťv prípade, ak sa zistí,
Žavý}.reľe;a súť'aže nesplnil po-dmienky súť"aže ďebo por'"ušil niektoĺé z ustanov.oní tohto.
štatutu.

5. Ak ýheľca sút'aže Úhru odmietne, vzdá savýhry, bude zo siťaŽevylúčený alebo mu
z iného dôvodu nebude priznaný nĺárok na qýhru v súlade s ýmto štatútom, jeho nĺĺrok
na qýhru ýmto zaruka a na miesto ýhercu sút'aže nastupuje náhradník podl'a poľadia,
v akom bol ruífuadník vyäebov'aný' Na náhĺadnika sa primeľane uplatnia rrstanovenia
tohto štatútu qýkajúce sa ýheľcu sút'aže'

čtánokVI.
Výhľy (ceny)

1. Vý'hľou v súťažije .bohatýpľogranil'.ktorý sauskutočnív sobotu28, septernbra2019
v Bratislave, ako napríklad vyhliadka z reštaurácie UFo, prehliadka mésta, návšteva
redakcie Katolíckych novín či účasť na divadelnom pľedstavení. S konkrétnymi bodmi
programu budú ýhercovia oboznámení v liste s oznĺĺmením o ýhre.

2. Namiesto ceny nie je možné poskytnúť peňažnú alebo nepeňaärú náhradu ani iné
plnenie. Výhľa je nepľenosná.

3. Vyhlasovateľ má právo na zmenu avizovaného progÍamu počas stľetnutia dňa
28. septembra2019.

4. Vyhlasovateľ nehradí účastníkom silťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti
s ieh.učasÍlou v sÍt.až.í,ľesp. .s qýbĺou v sut]aŽĹ.

5. Výhľy zo súťaže sú predmetom dane z príjmov szic!ých osôb v zmysle zátkanaó.
595l20a3 Z. z. o dani zpríjmov v zneni neskorších predpisov (d'alej ako ,,ZDP").
Výhry' ktoých hodnota nepľesahuje výšku 350 EI]R, sú v súlade so ZDP oslobodené
od dane z príjmov.

Čtánok WI.
Právo vyhlasovatel'a zmenit'štatút sút'ažnej hry alebo odvolat' súťaž

1. Vyhlasovateľ má pľávo zmeniť tento štatut.

2. Vyhlasovateľ má právo odvolať stťaž, prípadne siÍažpreložiť alebo zmeĺnť jej
trvanie.

3. Na účinnú zmenu štatútu súťažnej hry alebo odvolania sitaže sa vyžaduje, aby
vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o änene alebo odvolaní ozniĺmením v Katolíckych
novinóch a na webe www.katolickenoviny.sk.
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ČHnolĺ vlil.
ochľana osobných údajov
Výfiasovateľ spľacúva osobné údaje účastníkov sút"aŽe len na účďy sťlťaže (kontaktovanie
v prípade výhry' zverejnenie mena rnýhercu v Katolíckych novinách a postúpenie paľtnerom za
účelom doručenia vyhry).

Účelom spracúvania je realizilcia sút'aže Leto s Andrejon. Poskyĺrutie osobných údajov
dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely identifikovania ýhercu a
odovzdania ťhry.

Právny záidad spľacúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby poď'a čl. 6 ods. 1

písm. a) všeobecného nariadenia o ochĺane údajov, $ 13 ods. 1 písm. a) zákonač. La2alľ Z.
z.Právny základýhercov: $ 13 ods. l písm. b) a e) zákonač:. l8l20|8 Z. z.

osobne údaje sa spracovávajú maximálne v ľozsahu: meno, pľiezvisko, e_mail, adľesa
a telefonický koĺrtakt.

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

Vyhlasovateľ je opľávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje sút'ažiacich po dobu trvania
súťaže, ako i po jej ukončení, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spľacúvania, najmä
doručenia predmetnej vyhľy.

osobné údaje budú spľacovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhl'adom na účel ich
spĺac.ov'.anía. Sprasúvané osobné l'rdqie sa.rrehováv,qiú v nevy'hnutnom ĺozsahu a vo foľ-ĺĺe,
ktorá umoäuie vašu identifikáciu najneskôr dovtedy, kým je to potľebné na naplnenie
účelu, na kÍoý sa spracúvajú. Nĺásledne vyhlasovateľ zabezpeč,ibezzbytočného odkladu
líkvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) vašich osobných údajov v zmysle nariadenia
azétkona.

osobnéĺrdaje; ktoréprevádzkovateľ získava-a-spraeúva, niesú prďmetoľĺr prenosu ďo tĺet{
krajiny/mimo EU.

Riadne azálkonne spracúvanie osobných údajov dotknuých osôb je pľe pľevádzkovatelia
dôležité azúezpečenie ochľany osobných údajov je jeho významnou pľioritou. Pri
spracúvaní osobných údajov môže dotknuta osoba uplatniť u prevádzkovatel'a nasledujúce
práiva:

a) právo na informácie o spracúvaní osobných údajov dkajúcich sa dotknutej osoby,
b) právo na prísfup k osobným údajom !ýkajúcim sa dotknutej osoby,
c) právo na opraw osobných údajov ýkajúcích sa dotknutej osoby,
d) právo naýmaz osobných údajov {ýkajúcich sa dotknutej osoby,
e) právona gbmedzenie spľacúvaniaosobaých údajgv,
0 pľávo namietať pľoti spľacúvaniu osobných údajov dkajúcich sa dotknutej osoby,
g) pľávo na prenos osobných údajov ýkajúcich sa dotknutej osoby,
h) právo odvolať kedykol'vek súhlas.

Up],aĺňovďsvojs pĺávaa]ebo'k]asť uÍá.;-w ty-kajupe _sa-spĺacúva_ĺriaosobĺýphúddpv nÔžptsw
zátktade žiadosti zaslanej priamo vyhlasovatelbvi, a to vyuätím adresy uvedenej v článku iI.
tohto štatútu súťaže, prípadne na e-mailovej adrese: posta@katolickenoviny.sk.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spľacúvanie osobných údajov u vyhlasovatel'a je
nezákonné, má právo podať st'ažnosť naÚľad na ochranu osobných údajov (I*aničná12,
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82a 07 Bratislava, statny.dozoľ@pdp' gov. sk)

Článok DĹ
Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút nadobúda platnosť dňom podpisu vyhlasovatel'a a účinnosť dňom
vyhlásenia súťaže.

2. Ustanovenia tohto štatútu je možne jednostranne meniť a dopĺĺať zo stľany
vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením, pľičom každá jednotlivá zmena alebo
doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom podl'a bodu 1' tohto článku.

3. V prípade rozporu ustanovení tohto štatútu s akýmkoltek reklamným' propagačným
alebo iným mateľiálom obdobnej povahy a určenia alebo in]ĺĺĺn ozrámením
vyhlasovatel'a vo všet\fch ýchto prípadoch fýkajúcich sa sút'aže majúvždy prednosť
ustanovenia tohto štafutu.

4' V prípade a[ýchkol'vek sporov alebo nejasností, ktoré vyplývajú z tejto sút'aže alebo
ktoľé vznikli v súvislosti s ňou, je vždy ľozhodujúce konečne stanovisko
vyhlasovatel'a.

5. osoby zapájajúce sa do sút'aŽe vyjadrujú svoj bezqýhľadný a bezpodmienečný súhlas
s obsahom tohto štatútu.

6' Vyhlasovateľ súťaže nehĺadí sút'ažiacim Žiadne náklady' ktore im vzniknú v súvislosti
s ich účasťou v sút'aži.

7 . Na zmadenie do sut:aže ani na -qýhr.u nie je'právny náĺ'ok. výhľu z te1to sÍfiaže nie je
možné v zmysle $ 845 zákonai. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov súdne vymáhať ani Žiadať inú protihodnofu alebo nahĺadu finančnej alebo
nefinančnej povahy. Výmena vyhÍy za akékol'vek peňažné alebo nepeňažné plnenie je
vylúčená. Výherca sút'aže nemôže právo na ýhľu pľeviesť na tretíu osobu.

8. Vyhlasovatel'si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odli'ožiť alebo ukončiť
bez vyhlásenía ýheľcu alebo odovzdania ceny.

Dňa 13. jina2019

Ivan Šulík
ľiaditeľ SSV
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