ŠTATÚT SÚŤAŽE – Otvorenie verejného detského dopravného ihriska
Stupava – letná sezóna – súťaž Nadácie Volkswagen Slovakia

I.
Názov a cieľ súťaže
Súťaž k otvoreniu verejného detského dopravného ihriska Stupava – letná sezóna
predstavuje aktivitu Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorej cieľom je zvýšiť záujem
rodičov a detí o dopravnú výchovu.
Súťaž je zameraná na výzvu pre užívateľov sociálnej siete Facebook, aby sa
zapojili do súťaže tým, že do komentára príspevku uvedú triedu a názov
školy/škôlky, ktorú chcú výhrou potešiť. Po jej skončení bude vyžrebovaní 1
výherca.
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II.
Vyhlasovateľ súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je Nadácia Volkswagen Slovakia, so sídlom Jána Jonáša 1,
843 02 Bratislava 49 (ďalej aj ako „vyhlasovateľ“ alebo „organizátor“).
III.
Termín trvania a miesto konania súťaže
Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.
Súťaž k otvoreniu dopravného detského ihriska Stupava – letná sezóna (ďalej len
„Súťaž“) sa uskutoční v termíne od 01.07.2020 do 08.07.2020.
Súťaž sa uskutoční prostredníctvom sociálnej siete Facebook a stránky
vyhlasovateľa súťaže: https://sk-sk.facebook.com/NadaciaVolkswagenSlovakia/
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IV.
Súťažiaci
Do súťaže budú zaradení všetci užívatelia, ktorí do komentára súťažného
príspevku napíšu triedu a názov školy/škôlky, ktorú chcú výhrou obdariť.
V.
Podmienky zapojenia
Do súťaže sa môžu zapojiť užívatelia bez obmedzenia veku, pričom každý účastník
súťaže môže napísať iba jednu odpoveď.
Podmienkou platnosti zapojenia sa do súťaže je napísanie triedy a názvu
školy/škôlky.
VI.
Výhry
Drevenú stavebnica MOY TOY – Sada polícia získa jedna vybraná škola/škôlka,
ktorá sa ocitne medzi uvedenými komentármi súťažného postu.
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Vyhlasovateľ sa zaväzuje, že výhru odovzdá v termíne september 2020 – začiatok
školského roka.
V prípade, ak výherca súťaže odmietne výhru, vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje
právo rozhodnúť komu zo súťažiacich bude výhra poskytnutá.
Organizátor sa môže rozhodnúť o posune výhry ďalšiemu výhercovi, v prípade,
že vyhrá súťažiaci, ktorý už bol odmenený v predošlých súťažiach
organizovanými organizátorom v roku 2020.
VII.
Účasť v súťaži
Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich
plne dodržiavať.
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Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž
skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť.
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Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami súťaže a s tým, že
vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená, názvy, príp. podobizne výhercov
v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely
Vyhlasovateľov súťaže bez nároku na odmenu.
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VIII.
Právny základ spracúvania osobných údajov
Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje na právnom základe oprávneného záujmu
prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a to na účel plnenia úloh
plynúcich nadácii z jej nadačnej listiny, najmä Podpora vzdelávania.
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Tento postup vyhlasovateľa je v súlade s bezpečnostnou politikou a s cieľmi
činnosti nadácie. Spracúvanie osobných údajov na účel tejto súťaže môže účastník
súťaže kedykoľvek namietať
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Osobné údaje účastníka súťaže, vrátane fotografi môže vyhlasovateľ spracúvať
zverejňovaním prostredníctvom Newslettera, ako aj ich zverejňovaním na webovej
stránke vyhlasovateľa, t.j. na základe oprávneného záujmu vyhlasovateľa
transparentne informovať o realizovaných projektoch.
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Súťažiaci budú vždy vopred informovaní o vyhotovení fotografií a vyhlasovateľ im
poskytne vám možnosť zverejnenie fotografie odmietnuť. Vyhlasovateľ pri
zverejňovaní fotografií dbá, aby neprimerane nezasahovala do práv a slobôd
súťažiacich.
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IX.
Osobitné ustanovenia
Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo
osobou im blízkou, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy
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vyhlasovateľovi súťaže vrátiť, resp. nahradiť vyhlasovateľovi súťaže plnú
hodnotu príslušnej výhry.
Výhry v tejto súťaži nepodliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Organizátor nezodpovedá za prípadné povinnosti voči daňovému úradu týkajúce
sa výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhry v súťaži nie je
možné vymáhať.
Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať finančné ohodnotenie vo
vyššej hodnote ako určí vyhlasovateľ súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pravidlá súťaže a štatút kedykoľvek zmeniť,
súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť. Zmeny štatútu vyhlasovateľ
zverejní rovnakým spôsob ako pôvodný štatút.
X.
Záverečné ustanovenia
Tento štatút je uložený v sídle vyhlasovateľa súťaže.
Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u
vyhlasovateľa súťaže.
Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym
orgánom vyhlasovateľa súťaže.
Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.

V Bratislave dňa 25.6.2020
_______________________________
Vyhlasovateľ – v zastúpení správca

_________________________________________
Vyhlasovateľ – v zastúpení projektový manažér
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