ŠTATÚT SÚŤAŽE
I.
Názov a cieľ súťaže
1.

Súťaž ku crowdfundingovej podpore predstavuje projekt Nadácie Volkswagen
Slovakia, ktorého cieľom je zapojiť fanúšikov sociálnych sietí Facebook do aktivity
nadačných stránok.

2.

Súťaž je zameraná na užívateľov sociálnych sietí Facebook a zároveň členov
neziskových organizácií alebo iných združení, aby sa zapojili do súťaže a vyhrali
tak pre svoj subjekt školenie na tému crowdfunding.
II.
Vyhlasovateľ súťaže

1.

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

1.

Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.

2.

Súťaž ku crowdfundingovej podpore (ďalej len „Súťaž“) sa uskutoční v termíne od
5.11.2021 do 12. 11.2021 na Facebooku.

3.

Súťaž sa uskutoční prostredníctvom verejného zapojenia sa prostredníctvom
sociálnej siete Facebook a facebookovej stránky vyhlasovateľa súťaže:
https://www.facebook.com/NadaciaVolkswagenSlovakia/?ref=br_rs

IV.
Súťažiaci
1. Do súťaže sa môžu zapojiť užívatelia starší ako 16 rokov alebo zákonný zástupca
osoby mladšej ako 16 rokov, pričom každý účastník súťaže môže napísať iba jednu
odpoveď.
V.
Podmienky zapojenia
1.

Zapojiť sa môže široká verejnosť bez obmedzenia veku, pričom každý účastník sa
môže v rámci súťaže zapojiť výlučne iba jedenkrát.
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2.

Podmienkou platnosti zapojenia sa do ankety je uvedenie odpovede na otázku do
komentára príspevku.
VI.
Výhry

1.
Jede vybraný užívateľ získa pre svoju organizáciu školenie
crowdfundingu od online platformy StartLab.
2.
Vyhlasovateľ sa zaväzuje, že výhru odovzdá do konca decembra 2021.

z oblasti

3.
V prípade, ak výherca súťaže odmietne výhru, vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje
právo rozhodnúť komu zo súťažiacich bude výhra poskytnutá.
4.

Vyhlasovateľ sa môže rozhodnúť o posune výhry ďalšiemu výhercovi, v prípade,
že vyhrá súťažiaci, ktorý už bol odmenený v predošlých súťažiach
organizovanými organizátorom v roku 2021.

VII.
Účasť v súťaži
1.

Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich
plne dodržiavať.

2.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž
skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť.

3.

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.

1.

VIII.
Ochrana osobných údajov
Účasťou v súťaži účastník súťaže v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej len „Nariadenie GDPR“), udeľuje Vyhlasovateľovi svoj súhlas so spracúvaním
svojich osobných údajov v rozsahu: ak ide o výhercu, meno, priezvisko, adresa
bydliska (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec), e-mailová adresa, číslo telefónu/mobilného
telefónu, fotografie, prípadne videa pri odovzdávaní výhry na účely účasti v súťaži,
oznámenia výhercov a prevzatia a čerpania výhry, ďalej na zverejnenie údajov
výhercu v rozsahu meno, fotografia a prípadne video jeho osoby pri odovzdávaní
výhry na sociálnej sieti, prípadne na webe Vyhlasovateľa; každý účastník súťaže
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2.

3.

21.

22.

23.

1.

udeľuje Vyhlasovateľovi súhlas so pracúvaním osobných údajov v rozsahu
informácií uvedených v jeho Facebookovom profile, týkajúcich sa jeho
identifikačných údajov, fotografie uvedenej v profile ako aj informácií, ktoré má vo
svojom profile nastavené ako verejné alebo dostupné okruhu osôb, v prípade
zapojenia sa do súťaže.
Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám a nebudú prenášané do tretích
krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Osobné údaje
nebudú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho
rozhodovania podľa čl. 22 Nariadenia GDPR. Osobné údaje budú poskytované
nasledujúcim príjemcom: Sprostredkovateľ, orgány verejnej moci, subjekty, ktorým
poskytovanie osobných údajov vyplýva Vyhlasovateľovi zo zákona.
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vyhlasovateľ súčasne dovoľuje
upozorniť účastníkov na to, že poskytnutím osobných údajov Vyhlasovateľovi
nadobúda účastník postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k
osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných
údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť
údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a
právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne
právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky. Vyhlasovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby
(účastníka) vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.
Účastník, ktorý poskytne svoje osobné údaje v súlade s pravidlami súťaže,
zodpovedá za to, že ním poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a
pravdivé. Účastník potvrdzuje, že bol Vyhlasovateľom oboznámený s podmienkami
spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli vopred pred ich získaním
oznámené všetky informácie podľa čl. 13 Nariadenia GDPR. Vyhlasovateľ poučuje
účastníkov, že poskytnutie požadovaných osobných údajov účastníkom je
dobrovoľné.
Účastník má právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
Právo kedykoľvek odvolať súhlas môže účastník uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
emailovou správou zaslanou na adresu tatiana.valentova@algger.sk, zaslaním
písomnej žiadosti na adresu sídla Vyhlasovateľ s uvedením textu „GDPR - odvolanie
súhlasu“ na obálke.
Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia Vyhlasovateľovi. Odvolanie
súhlasu udeleného na účely účasti v Súťaži má za následok vylúčenie účastníka zo
Súťaže a stratu nároku na Výhru, ak sa odvolanie stane účinné ešte pred odovzdaním
Výhry tomuto účastníkovi.
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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2.

3.
4.

5.

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
1.
2.
3.
4.

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 26.10.2021

______________________
Vyhlasovateľ v zastúpení správca
______________________
Vyhlasovateľ v zastúpení projektový manažér
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