ŠTATÚT SÚŤAŽE – VIANOČNÝ PROJEKT 2020
„AUTO OČAMI DETÍ"
I.
Názov a cieľ súťaže
1.

Vianočný projekt 2020 „Auto očami detí“ predstavuje projekt Nadácie Volkswagen
Slovakia, ktorého cieľom je atraktívnou formou vzbudiť záujem detí z centier pre deti
a rodiny, motivovať ich k aktivite a kreativite, podporiť ich zmysel pre techniku,
zručnosť, hravosť a predstavivosť.

2.

Jeho súčasťou je pre 5 postupujúcich centier pre deti a rodiny súťaž zameraná na
výber troch áut na tému „Auto očami detí“, ktoré bude súčasťou modelovej situácie.
Zamestnanci Volkswagen Slovakia a Volkswagen Group Services vyberú formou
online hlasovania prostredníctvom interných aplikácií z 5 postupujúcich modelov 3
výherné.
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 s názvom Vianočný projekt 2020 „Auto očami detí“ (ďalej len „Súťaž“) sa
uskutoční v termíne od 2. novembra 2020 do 15. novembra 2020.

3.

Súťaž sa uskutoční prostredníctvom online hlasovania prostredníctvom interných
aplikácií Aplikácia VW SK a APP Volkswagen Group Services dostupných
zamestnancom spoločností Volkswagen Slovakia a Volkswagen Group Services.
IV.
Súťažiaci

1.

2.

Do súťaže bude zaradených 5 postupujúcich modelov áut zostrojených deťmi
z centier pre deti a rodiny na zadanú tému Vianočného projektu 2020 „Auto očami
detí“.
Centrá pre deti a rodiny sa môžu na projekt prihlásiť od 3. augusta 2020 do 30.
septembra 2020 zaslaním online a vytlačenej formy žiadosti, ktorej súčasťou je
fotodokumentácia z tvorby modelov áut a z jej výsledku vrátane použitia podobizne
detí, ktoré sa do projektu zapojili. Online žiadosť bude v čase určenom na registráciu
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projektov dostupná online na internetovej stránke Nadácie: https://www.nadaciavolkswagen.sk/oblasti-podpory/vianocny-projekt-2020-auto-ocami-deti/.
V.
Podmienky hlasovania
1.

Hlasovania sa zúčastňujú zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia a
Volkswagen Group Services, pričom každý účastník hlasovania môže v rámci
jednotlivého hlasovania zahlasovať výlučne za jeden model a výlučne iba jedenkrát.

2.

Podmienkou platnosti hlasu je uvedenie mena, priezviska, telefónneho čísla
a emailovej adresy hlasovateľa vyhlasovateľovi súťaže.
VI.
Výhry

1.

Výherné centrum pre deti a rodiny čaká výhra v podobe bezplatného zapožičania
vozidla Volkswagen up! na obdobie jedného roka od spoločnosti VOLKSWAGEN
SLOVAKIA, a.s. Po uplynutí tohto obdobia môže byť zapožičaná výhra výhercovi
darovaná.
Vyhlasovateľ bude v tejto súťaži vyberať tri výherné centrá pre deti a rodiny.

2.

Súčasťou výhry je takisto jednorazový príspevok na pohonné hmoty vo výške 1 000 €.

3.

Maximálna výška ostatných vecných a finančných výhier je 4 000 €.

4.

Vyhlasovateľ sa zaväzuje, že odovzdá vecné výhry do 15. 12. 2020.

5.

V prípade, ak výherné centrum pre deti a rodiny odmietne výhru, vyhlasovateľ súťaže
si vyhradzuje právo rozhodnúť, ktorému zo súťažiacich centier pre deti a rodiny bude
výhra poskytnutá.
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 detí z 5
postupujúcich centier pre deti a rodiny v oznamovacích prostriedkoch, v interných
aplikáciách Aplikácia VW SK a APP Volkswagen Group Services, na sociálnych sieťach
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a v médiách, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely Vyhlasovateľov súťaže
bez nároku na odmenu.
VIII.
Propagácia súťaže
Zverejnenie a propagácia „súťaže“ ako súčasti projektu s názvom Vianočný projekt 2020:
Auto očami detí trvá od 3. augusta (vrátane) na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže
http://www.nadacia-volkswagen.sk.
IX.
Právny základ spracúvania osobných údajov
1.

2.

3.

4.

5.

Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje o deťoch centra pre deti a rodiny na základe
súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Podpísaný súhlas so spracúvaním osobných
údajov zašle centrum pre deti a rodiny spolu s prihláškou najprv elektronicky
(naskenovaný) a následne v písomnej podobe. Súhlas so spracúvaním osobných údajov
detí podpisuje osoba oprávnená konať za dieťa.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udeľovaný na poskytnutie osobných údajov
detí a personálu centra pre deti a rodiny v rozsahu meno, priezvisko, názov centra pre
deti a rodiny (umiestenie dieťaťa), fotografia (podobizeň) súvisiaca s realizáciou
projektu a na zverejnenie podobizne s uvedením názvu centra pre deti a rodiny
v internom prostredí Volkswagen Slovakia, s cieľom transparentného zapojenia
zamestnancov Volkswagen Slovakia a Volkswagen Group Services do hlasovania.
Osobné údaje v rozsahu ods. 2 budú poskytnuté spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.,
s cieľom zabezpečenia projektu, v rámci externej i internej PR komunikácie tohto
projektu, ako aj pri zverejnení výsledkov súťaže.
Je v oprávnenom záujme vyhlasovateľa zverejňovať osobné údaje v rozsahu podobizne
vyhotovenej pri realizácii modelových situácií a názvu centra pre deti a rodiny, za
podmienok stanovených v čl. VII. ods. 3 štatútu súťaže.
Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov zverejňuje vyhlasovateľ na svojej
webovej stránke. Informácie sú dostupné na http://www.nadacia-volkswagen.sk/wpcontent/uploads/vyhlasenie_nadacia_VW.pdf.
Prihlásením do súťaže potvrdzuje súťažiaci, že pred poskytnutím osobných údajov
vyhlasovateľovi, mu boli poskytnuté všetky relevantné informácie o spracúvaní
osobných údajov.
X.
Osobitné ustanovenia
1. Vecné a finančné výhry v tejto súťaži podliehajú 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.
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2.
3.

4.

Zapožiačanie a darovanie motorového vozidla nepodlieha zdaneniu v zmysle
príslušných ustanovení 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.
XI.
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 30. 07. 2020

______________________
Vyhlasovateľ
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