Pravidlá Súťaže Vyhraj plagát z Projektu 73
Názov Súťaže
Názov Súťaže je „Vyhraj plagát z Projektu 73“ (ďalej len „Súťaž“). Pod
Súťažou sa rozumie súťaž vymedzená v texte nižšie.
Usporiadateľ (Organizátor) Súťaže:
Heineken Slovakia, a.s., so sídlom Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO:
36 528 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
v Oddiele: Sa, vo vložke číslo: 10074/N,(ďalej len „Usporiadateľ").
Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).
Realizátor Súťaže:
Zaraguza, s. r. o., so sídlom Majerníkova 8, 841 05 Bratislava, IČO:
44 399 022, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v Oddiele: Sro, vo vložke číslo: 55094/B (ďalej ako „Realizátor“).
Usporiadateľ splnomocnil Realizátora na zastupovanie Usporiadateľa vo
všetkých veciach priamo alebo nepriamo týkajúcich sa Súťaže a aby v mene
Usporiadateľa vykonával všetky úkony v priamej alebo nepriamej súvislosti
so Súťažou.
Trvanie Súťaže:
Súťaž sa uskutoční v termíne od 12. júla 2016 do 25. júla 2016.

Účastníci Súťaže:
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie: každá fyzická
osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu s trvalým pobytom na
území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila v deň zapojenia sa do Súťaže 18
rokov veku a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel, s
výnimkou zamestnancov Usporiadateľa a/alebo Realizátora a ich blízkych
osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník")
(ďalej len „Účastník Súťaže“).
Súťaž:
Podmienky Súťaže:
Každý Účastník Súťaže, ktorý si na webovej stránke www.projekt73.sk
vyberie jeden z troch designov plagátu, zadá svoju platnú e-mailovú adresu
a bude súhlasiť s týmto štatútom súťaže, bude zaradený do Súťaže. Po
ukončení Súťaže, teda dňa 25. júla 2016 budú zo všetkých Účastníkov Súťaže
ku každému designu plagátu vyžrebovaní dvadsiati (20) výhercovia. Celkovo
bude vyžrebovaných šesťdesiat (60) výhercov (3 plagáty x 20 výhercov).
Jeden Účastník Súťaže sa môže stať výhercom iba jedenkrát. Výhercovia
budú kontaktovaní Realizátorom formou kontaktného e-mailu, ktorý obdržia

na adresu, ktorý uviedli pri zapojení sa do Súťaže. V tomto e-maile budú
Účastníci Súťaže, ktorí sa stali výhercami Súťaže, vyzvaní, aby Realizátorovi
oznámili adresu, na ktorú si želajú aby im boli zaslané výhry zo Súťaže.
Miesto Súťaže:
Bratislava
Výhra:
Tubus s pivom Zlatý Bažant 73 (fľaška), plagát od vybraného autora, ktorý si
výhercovia vybrali na webovej stránke www.projekt73.sk v rámci Súťaže a
leták s informáciami o projekte a autorovi daného plagátu.
(ďalej ako „Výhra“)
Oznámenie výhry:
Výhercovia budú kontaktovaní Realizátorom formou kontaktného e-mailu,
ktorý obdržia na adresu, ktorý uviedli pri vstupe do Súťaže. V tomto e-maile
budú Účastníci Súťaže, ktorí sa stali výhercami Súťaže, vyzvaní, aby
Realizátorovi oznámili adresu, na ktorú im budú zaslané výhry.
Daňové a súvisiace povinnosti
Usporiadateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za splnenie akýchkoľvek
daňových povinností, ktoré vzniknú Účastníkovi Súťaže v súvislosti s Výhrou
podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
a ďalších platných právnych predpisov a Účastník Súťaže zapojením sa do
Súťaže berie na vedomie, že zodpovedá za splnenie všetkých daňových
a ostatných zákonných povinností, ktoré mu vyplývajú alebo môžu vyplynúť
v súvislosti s Výhrou.
Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie
Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, avšak nie výlučne,
pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj
druhy Výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a
podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá
právny nárok na výmenu alebo zámenu Výhry alebo výplatu jej hodnoty
formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou Výhry za peniaze sa
rozumie aj výmena Výhry za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej
knižke alebo poistenia a pod.).
Účastník Súťaže berie na vedomie, že Výhry nie je možné vymáhať súdnou
cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie
Usporiadateľa konečné a záväzné.
Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v
znení neskorších predpisov.

Ochrana osobných údajov
Pri zapojení sa do Súťaže Usporiadateľ ani Realizátor nezhromažďujú ani
nespracúvajú akýmkoľvek spôsobom osobné údaje Účastníkov Súťaže a
za ochranu osobných údajov, ku ktorým je možnosť získať prístup na základe
poskytnutého e-mailu Účastníka Súťaže je zodpovedá každý Účastníka
Súťaže sám. Adresa výhercu pre účely doručenia Výhry bude bez zbytočného
odkladu po expedovaní zásielky odstránená.
Účastník Súťaže súhlasí s poskytnutím emailovej adresy Usporiadateľovi
a/alebo Realizátorovi Súťaže a súhlasí so spracovaním emailovej adresy aj
pre
účely
zasielania
reklamných,
propagačných,
marketingových
a informačných správ a to v písomnej a/alebo elektronickej forme a to na
emailovú adresu Účastníka Súťaže.
Účastník Súťaže zapojením do Súťaže udeľujú súhlas so zhromažďovaním,
spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov v rozsahu údajov
v zmysle tohto Štatútu a Pravidiel, ktoré dobrovoľne poskytol Usporiadateľovi
a/alebo Organizátorovi, ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej ako „zákon“) pred začatím získavania osobných údajov na účely
zaradenia do Súťaže.
Účastník súťaže potvrdzuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že jeho
osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a môžu byť prenesené do
zahraničia (do členských štátov EÚ), k čomu udeľuje svoj súhlas.
Súhlas so spracovaním osobných údajov Účastník Súťaže udeľuje na dobu
neurčitú. Odvolanie súhlasu sa vykoná v písomnej forme a musí byť doručené
na adresu Usporiadateľa a/alebo Organizátora.
Účastník Súťaže vyhlasuje, identifikačné údaje, ktoré poskytol sa zhodujú so
skutočnosťou a že sú úplné, pravdivé a presné.
Poučenie o práva pri spracovaní osobných údajov
Účastník Súťaže má právo na základe písomnej žiadosti od Usporiadateľa
a/alebo Organizátora, ako prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Účastníkovi Súťaže
spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných
údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až
e) zákona druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5
zákona je Účastník Súťaže oprávnený oboznámiť sa s postupom
spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z
ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné
údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak
došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred
uplynutím času jeho platnosti, ak Usporiadateľ a/alebo Organizátor,
ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu
Účastníka Súťaže.
Právo dotknutej osoby podľa písm. e) a f) vyššie možno obmedziť, len ak
takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by
bola porušená ochrana Účastníka Súťaže, alebo by boli porušené práva a
slobody iných osôb.
Účastník Súťaže na základe písomnej žiadosti má právo u Usporiadateľa
a/alebo Organizátora, ako prevádzkovateľa, namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo
budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a
žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona
na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona
na účely priameho marketingu.
Účastník Súťaže na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie
odklad,
má
právo
u Usporiadateľa
a/alebo
Organizátora,
ako
prevádzkovateľa, kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v
prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením
oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom
zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu
byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené;
ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Účastníka
Súťaže je oprávnená, Usporiadateľ a/alebo Organizátor, ako prevádzkovateľ,
je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Účastník Súťaže namietal, bez
zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Účastník Súťaže na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie
odklad, ďalej má právo u Usporiadateľa a/alebo Organizátora, ako
prevádzkovateľa, kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu
Usporiadateľa a/alebo Organizátora, ktoré by malo pre neho právne účinky
alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe
úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Účastník
Súťaže má právo žiadať Usporiadateľa a/alebo Organizátora o preskúmanie
vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy
spracúvania, pričom Usporiadateľ alebo Organizátor je povinný žiadosti
Účastníka Súťaže vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní
rozhodnutia bude mať Účastník Súťaže; o spôsobe preskúmania a výsledku
zistenia Usporiadateľ a/alebo Organizátor informuje Účastníka Súťaže v
lehote podľa § 29 ods. 3 zákona. Účastník Súťaže nemá toto právo iba v
prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na
zabezpečenie oprávnených záujmov Účastníka Súťaže, alebo ak v rámci

predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov
Usporiadateľ a/alebo Organizátor vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel
požiadavke Účastníka Súťaže, alebo ak Usporiadateľ a/alebo Organizátor na
základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených
záujmov Účastníka Súťaže.
Ak Účastník Súťaže uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo,
žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona; žiadosť podanú
elektronickou poštou alebo faxom Účastník Súťaže doručí písomne
najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo
uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis
a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný
odovzdať Účastníkovi Súťaže,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný
túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Usporiadateľovi a/alebo
Organizátorovi bez zbytočného odkladu.
Účastník Súťaže pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene
spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na
začatie konania o ochrane osobných údajov.
Ak Účastník Súťaže nežije alebo stratí spôsobilosť na právne úkony, jeho
práva, ktoré mal podľa zákona, môže uplatniť blízka osoba.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa
týmito Pravidlami.
Účastník Súťaže prihlásením sa do Súťaže potvrdzuje, že sa oboznámil zo
všetkými skutočnosťami v zmysle § 15 zákona.

