Štutútsút'ažePovedzte

to

fotkou

Preambula

Tento štatútje jedinýmzáväzným dokumentom upravujúcim pravidlá súťažePovedzte to
fotkou (ďalej ako,,štatúť').

čHnok I.
Účet súťaže
Cieľom súťažeje motivovať čitateľovk zasielanie fotogrďrí zo životavo famostiach
a duchovných stretnutiachazároveň zvýšiťkvalitu a aktuálnosť zasie|aných snímok.

čHnok II.
Vyhlasovatel' a organizátor sút'aže
Názov: Spolok sv. Vojtecha _ VOJTECH spol.
Sídlo: Radlinského 5,9l7 01 Tmava
Ičo: 3143454I
(ďalej len vyhlasovateľ)
Clánok III.
Trvanie sút'aže
Sút'ažtrvá od |.l.20t9 do 31. 12.2019 (ďalej

s r. o.' redakcia

Katolícke noviny

|en ,,obdobie trvania súťaže")

Clánok IV.
osoby oprávnené zúčastnit'sa sút'aže

l.

Súťažesa môŽu zúčastniťvšetci prispievatelia, ktorí pošlúsvoj fotografický príspevok
do rubriky Listóreň spolu so súhlasom o zaradení do tejto súťaŽe.

2. Zo

siťažebudú vyňatí prispievatelia, ktoľínevyjadria súhlas so zapojením sa do

súťaŽe.

3. Zo

sitaže sú vylúčenízamestnanci vyhlasovateľaaich rodinní príslušníci,osoby
podieľajúcesa na činnostiach súvisiacich s touto súťaŽou,najmä s pľípravou,so
spľacovaním a s vyhodnotením údajov pre účelysúťaže.

4.

Do súťažesa môžu zapojiť iba osoby staľšie ako 16 rokov.

ČHnok V.
Pľavidlá sút'aže

1. SúťaŽpľebiehaod1. 1.2019

do 31. 12.2019.

2.

Do súťažebude zaľadený prispievateľ, ktoý pošle do redakcie Katolícltych novín
poštou na adresu Redakcia Katolícke noviny, P. o. BoX 276,8l0 00 Bratislava 1,
mailom na adresu listaĺen@katolickenoviny.sk alebo posta@kato1ickenoviny.sk,
alebo pľostredníctvom formulána Staň sa reportérom na našom webe
www.katolickenoviny.sk fotografiuzo životafaľnosti, z duchovných stľetnutía aktivít,
a vyjadľí svoj súhlas so zaľadením do stÍúe.

3.

Požadovarĺá kvalita fotografie je 1 200 x 900 pixelov a viac. Zaslaná fotografia by
mala bý autentická, kvalitná a dynamická.

4.
5.

Vyhlasovateľ kaŽďý mesiac odmení jeden uverejnený fotogrďrcký pľíspevok.
Vyhlasovateľ si vyhľadzuje právo na Zmenu alebo zrušenie vyhry.

6.

Vyhlasovateľ nehradí účastníkomsitaŽe žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti
s ich účasťouv súťaži'resp. s rnýhrou v súťaži.

čHnok VI.

Výber vít'aznéhopľíspevku, kontaktovanie výhercov a odovzdanie cien

1. Výherca

fotkou bude vybraný vždy mesačne spomedzi všetk'ých
fotografických pľíspevkov uverejnených počas daného mesiaca (ďalej ako ,,ýherca
súťaže").
súťažePovedzte

to

2.

Vydania týždenníka Katolícke noviny spadajú do príslušnéhomesiaca podľa dátumu
nedele, ku ktoľej vychádzají.

3.

Výherná snímka bude vybraná šéfredaktorom Katolíclqlch novín, fotoeditorom
Katolíclrych novín a redaktorom zodpovedným za rubľiku Listáreň.

4.

Výherca sÍlťažebude o svojej vyhľe oboznámený uverejnením svojho mena a obce
v KatolíclEch novinácft v rubrike Listóreň ataktiež doporučeným listom s oznĺímením
o qýhľe a zátroveťl zaslanou vecnou odmenou. V prípade, že pri zas|artí príspevku
mailom neuviedol svoju korešpondenčnúadresu, bude kontaktovaný mailom. Výherca
zadarlý mesiac bude tieŽ zverejnený na webe www.katolickenoviny.sk.

5.
6.

Vyhlasovateľ sút'aženenesie žiadnu zodpovednosť zavady pľedmetov výhier.
Vyhlasovateľ má právo vyhru v súťaživýhercovi sttúe neodovzdať alebo požadovať
jej vľátenie v prípade, ak sa zistí, že výherca sút'aŽe nesplnil podmienky súťažealebo
všetky podmienky na odovzdanie výhľy alebo porušil niektoré z ustanovení tohto
štatútu.

čhnok VII.
výhry (ceny)
1. Výhrou

súťažeje každý mesiac kniha zvydavateľstva Spolku svätého Vojtecha.

2.

Na začiatku kaŽdého mesiaca bude v rubrike Listóreň uverejnená informácia, o akú
knihu sa v daný mesiac stĺťaží.

3.

Namiesto ceny nie je možnéposkytnúť peňaŽnú alebo nepeňďnú niíhľadu ani iné
plnenie. Výhľa je neprenosná.

4.

Vyhry zo stÍúesú predmetom dane z príjmov ffzických osôb v zmysle zákona č.
59512003 Z.z. o dani z pľíjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ako ,,ZDP").
Výhľy, ktoých hodnota nepľesahuje výšku 350 EUR, sú v súlade so ZDP oslobodené
od dane z príjmov.

čHnok VIII.

Právo vyhlasovatelh zmenit'štatútsút'ažnejhry alebo odvolat' súťaž
1. Vyhlasovatel' má pľávo zmeniť tento štatút.

2.

Vyhlasovateľ má právo odvolať siťaŽ, prípadne sttaŽ preložiťalebo zmeniť jej
trvanie.

3.

Na účinnúzmenu štatútusúťaŽnejhry alebo odvolania stlťažesa vyŽaduje, aby
vyhlasovatel'zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oznátmením v KatolíclEch
novinóch a na webe www.katolickenoviny.sk.

Clánok IX.
ochľana osobných údajov

Vyhlasovatel'spracúva osobné údaje účastníkovsúťaŽelen na účelysúťaže(kontaktovanie
v prípade výhry, zverejnenie mena výhercu v Katolíclqlch novinách a postúpenie partnerom za
účelomdoručenia výhĺy).
Účelom spracúvaniajerealizácia súťažePovedzte tofotkou. Poskýnutie osobných údajov
dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účelyidentifikovania výhercu a
odovzdania vyhĺy.

Právny zátk|ad spľacúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1
písm. a) všeobecného naľiadenia o ochľane údajov, $ 13 ods. 1 písm. a) zékonač.l8l20l8Z
z.Préxny zák|ad výheľcov: $ 13 ods. 1 písm. b) a e) zálkonač.l8l20l8 Z. z.
osobné údaje sa spracovávajú maximálne v rozsahu: meno' priezvisko, e-mail, adľesa
a telefonický kontakt.
Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje dobrovoľne za účelomúčastiv súťaŽi. osobné údaje
získavavyhlasovateľ súťažepriamo od dotknutej osoby.
Vyhlasovatel' je oprávnený spractyať a uchovávať osobné údaje súťažiacichpo dobu trvania
silťaže, ako i po jej ukončení, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účeluspracúvania, najmä
doručenia pľedmetnej výhry.

osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhl'adom k účeluich
spracovania. Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo foľme'
ktorá umoŽňuje vašu identiťrkáciu najneskôr dovtedy, kým je to potľebné na naplnenie
účelu,na ktoý sa spracúvajú.Následne vyhlasovateľ zabezpečibez zbytočného odkladu
likvidáciu (vymazanie alebo anonymizovanie) vašich osobných údajov v zmysle naľiadenia
azákona.
osobné údaje, ktoré vyhlasovateľ získava a spľacúva,nie sú predmetom prenosu do tretej
kralmy/mrmo EU.
Riadne azékorľréspracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je pre vyhlasovatel'a
dôležité azabezpečenie ochrany osobných údajov je jeho r"ýznamnou prioritou. Pri
spracúvaní osobných údajov môŽe dotknutá osoba uplatniť u vyhlasovateľa nasledujúce
ptával.

a)
b)

c)

d)
e)

0

g)
h)

právo na infoľmácie o spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
pľávo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
právo navýmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
pľávo na prenos osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
právo odvolať kedykoľvek súhlas.

Uplatňovať svoje práva alebo klásť otrĺzky týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete na
záklaďe Žiadosti zaslanej priamo vyhlasovďeľovu, ato vyvžitímadresy uvedenej v článku II.
tohto štatútusúťaŽe,prípadne na e-mailovej adrese : listaľen@katolickenoviny. sk.

je
nezĺíkonné má právo podať sťažnosťĺla Urad na ochranu osobých údajov (Hľaničná 12, 820
'
07 Bratislava, statny.do zor@pdp.gov.sk)

Ak

sa dotknutĺí osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov u vyhlasovateľa

čHnok X.

Záverečné ustanovenia

1.

Tento štatútnadobúda platnosť dňom podpisu vyhlasovďeľa a účinnost'dňom
vyhlásenia súťaŽe.

2.

Ustanovenia tohto štatútuje možnéjednostranne meniť a dopĺĺaťzo strany
vyhlasovateľajednostľanným vyhlásením, pričom každájednotlivá zmenaalebo
doplnenie je účinnéokamihom zveľejnenia spôsobom podľa bodu l. tohto članku.

3. V prípade ľozporu ustanovení tohto štatútus akýmkolŤek

reklamn:ŕm, propagačným
alebo iným mďeriálom obdobnej povďly a určenia alebo iným ozniímením
vyhlasovateľa vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa súťaže,majúvždyprednosť
ustanovenia tohto štatútu.

4. V prípade akýchkol'vek

sporov alebo nejasností, ktoré vypl1ýva}ú ztejto sílťažealebo
ktoré vznikli v súvislosti s ňou, je vždy rozhodujúce konečnéstanovisko
vyhlasovateľa.

5. osoby

zapájajtrce sa do súťďe vyjadrujú svoj bezuýhradný a bezpodmienečný súhlas

s obsahom tohto štatútu.

6.

Vyhlasovateľ súťďe nehradí súťaŽiacim žiadne nĺĺklady,ktoré im vzniknú v súvislosti
s ich účastbuv súťaŽi.

.

Na zaradenie do súťažeani na vyhru nie je právny nĺĺrok.Výhru z tejto súťaŽenie je
moŽné v zmysle $ 845 zékonač.4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších
pľedpisov súdne vymĺáhať ari žiadaťinú pľotihodnotu alebo náhĺadu finančnej alebo
nefinančnej povahy. Výmena Výhľy za akékoľvekpeňaŽné alebo nepeňaŽné plnenie je
vylúčená. Výherca stlťaženemôŽe právo na výhru previesť na tretiu osobu.

8.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto súťaŽodvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť
bez vyhlásenia výheľcu alebo odovzdania ceny.

7

V Bratislave dňa

I

riaditel'SSV

19.

decembru2}I8

