PRAVIDLÁ AKCIE

1. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR AKCIE
Ilavský Juraj, Hrubý Šúr 401, 90301 Hrubý Šúr (ďalej len „Usporiadateľ“).
3. NÁZOV AKCIE
„STAROSTOVIA DEŤOM“
4. MIESTO A OBDOBIE KONANIA AKCIE
Akcia prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania akcie“) v období od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021
(ďalej len „Obdobie konania akcie“).
5. PODMIENKY ÚČASTI V AKCII
5. 1. V akcii sa môže zúčastniť iba fyzická osoba (ďalej len „Účastník“) vo funkcii starostu alebo primátora niektorého
mesta či obce na území Slovenskej republiky.
5. 2. V prípade, že sa akcie neúčastní starosta alebo primátor osobne, môže sa do akcie zapojiť aj súkromná osoba.
5. 3. V akcii sa nemôže zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov.
5. 4. Účastníkom sa stáva osoba, ktorá splní všetky podmienky súťaže stanovené v týchto pravidlách.
5.5. Účastník ako dotknutá osoba udeľuje v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas
so spracúvaním osobných údajov v rozsahu e-mail, meno, priezvisko, názov obce či mesta, mobilný kontakt (ďalej tiež
len „údaje”) a s ich zaradením do databázy Usporiadateľa ako prevádzkovateľa, a s ich spracúvaním prostredníctvom
Organizátora akcie) na účely tejto Súťaže, a to po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na účel spracúvania,
najdlhšie na dobu 5 rokov od platného ukončenia akcie alebo ak nebude tento súhlas odvolaný skôr.
Viac o ochrane osobných údajov viď. čl. 9.
6. PODMIENKY A MECHANIKA SÚŤAŽE
6. 1. POZVANIE DO AKCIE
6. 1. 1. Pozvánku na účasť v akcii Usporiadateľ odosiela hromadne na emailové adresy starostov a primátorov, ako
potencionálnych účastníkov akcie.
6. 1. 2. Pozvánky zasiela opakovane v dostatočnom predstihu pred začiatkom akcie
6. 1. 3. Účastník niektorého z predošlých ročníkov sa môže na akcii zúčastniť opakovane, vždy však splnením aktuálnych pravidiel súťaže pre vyhlasený ročník.
6. 2. REGISTRÁCIA
6. 2. 1. V odoslaných pozvánkach sa vždy nachádza link alebo tlačidlo na registračný formulár.
6. 2. 2. Budúci účastník sa do súťaže registruje cez registračný formulár, do ktorého zadá meno a priezvisko, názov
obce, platnú e-mailovú adresu, mobilný kontakt a vyberie si výšku mesačného príspevku do akcie, min. však vo výške
20 Eur mesačne počas 12 mesiacov.
6. 2. 3. Každý jednotlivý účastník sa smie na súťaži zúčastniť iba jedenkrát.
6. 2. 4. V rámci registrácie cez e-mail Usporiadateľ získava prístup k zadanej e-mailovej adrese.
6. 2. 5. Pre úspešné dokončenie registrácie Účastník potvrdí, že sa zoznámil s pravidlami tejto súťaže a zaväzuje sa
ich dodržiavať, je osobou staršou ako 18 rokov a dobrovoľne vyjadruje svoj výslovný súhlas s pravidlami súťaže a so
spracúvaním osobných údajov v rozsahu stanovenom týmito pravidlami.
6. 2. 6. Súťaž prebieha na slovenskej doméne www.starostoviadetom.sk

6. 3. PRAVIDLÁ AKCIE
6. 3. 1. Účastník zašle najneskôr 45 dní pred začiatkom akcie ročný príspevok jednorázovo na účet Organizátora.
6. 3. 2. Výšku ročného príspevku si Účastník vypočíta ako 12-násobok ním zvoleného mesačného príspevku do akcie
(napr. 12 x 20 Eur = 240 Eur)
6. 3. 3. Organizátor po prijatí úhrad od Účastníkov prepočíta konečnú výšku výhry na každý mesiac akcie, jednoduchým
vydelením celkovej prijatej sumy 12-timi. Takto Organizátor učiní najneskôr do 20 dní pred začiatkom akcie a neodkladne o tejto výške bude elektronicky emailom informovať všetkých účastníkov akcie.
6. 3. 4. V prípade neuhradenia podľa bodu 6.3.1. a 6.3.2. má právo Organizátor Účastníka bez náhrady vylúčiť z akcie
6. 3. 5. V prípade, že sa Účastník rozhodne odstúpiť počas akcie z akehokoľvek dôvodu, stráca nárok na vrátenie uhradeného príspevku a to aj v pomernej časti.
7. SPÔSOB URČENIA VÝHERCOV A VÝHIER
7. 1. MECHANIKA AKCIE
7. 1. 1. Každému účastníkovi je pridelené súťažné číslo, ktoré je zhodné s variabilným symbolom pri platbe.
7. 1. 2. Výhercu žrebuje účastník, ktorý získal výhru v predošlom žrebovaní a tým je spravidla starosta alebo primátor.
Ten môže žrebovanie delegovať na tretiu osobu.
7. 1. 3. Výhercovi je následne osobne prípadne elektronicky zasielaná výherná suma vo výške podľa bodu 6. 3. 3.
7. 1. 4. Pri osobnom odovzdaní výhry výhercovi je na mieste žrebovaný nový výherca podľa bodu 7.1.2
7. 1. 5. Ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k nemožnosti osobného odovzdania a žrebovania nového výhercu, tak žrebovanie uskutoční Organizátor.
8. VYHLÁSENIE VÝHERCOV
8. 1. SPÔSOB VYHLÁSENIA VÝHERCOV
8. 1. 1. Akcia sa končí 31. 7. 2021.
8. 1. 2. Organizátor či Usporiadateľ akcie zašle účastníkom oznámenie o novom výhercovi v podobe e-mailovej
správy najneskôr do 5 dní od daného žrebovania.
8. 1. 3 Samotný výherca bude takisto o výhre oboznámený telefonicky a na webe www.starostoviadetom.sk najneskôr
do 5 dní od daného žrebovania.
8. 1. 4. Organizátor vyhotovuje z každého odovzdávania a žrebovania videozáznam a ten je zverejňovaný na webe
www.starostoviadetom.sk, na sociálnych sieťach a pod. najneskôr do 5 dní od daného žrebovania.
9. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
9. 1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
9. 1. 1. Registráciou do akcie Účastník potvrdzuje, že dobrovoľne súhlasí s pravidlami tejto súťaže a potvrdzuje, že sa s
nimi oboznámil a že koná v súlade s nimi.
9. 1. 2. Účastník ako dotknutá osoba udeľuje v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas
so spracúvaním osobných údajov v rozsahu uvedeným v bode 5.5.5. (ďalej tiež len „údaje”) a s ich zaradením do
databázy Usporiadateľa na účely tejto Súťaže, a to po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na účel spracúvania, najdlhšie
na dobu 5 rokov od platného ukončenia akcie alebo ak nebude tento súhlas odvolaný skôr.
9. 1. 3. Účastník súhlasí so zasielaním informačných e-mailov týkajúcich sa tejto súťaže.
9. 2. SPRACÚVANÉ ÚDAJE
9. 2. 1. Spracúvaným osobným údajom účastníkov je: meno a priezvisko, názov obce, e-mailová adresa, mobilný kontakt.
9. 2. 3. Tento súhlas môže Účastník kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, t. j.
doručením e-mailu na adresu suhlas-odvolanie@starostoviadetom.sk alebo doručením písomného odvolania na adresu
sídla Usporiadateľa. Odvolaním svojho súhlasu bude účastník vyradený zo súťaže a zároveň stráca nárok na výhru v
akcii prípadne na pomernú (alikvotnú) časť z uhradeného príspevku.
9. 2. 4. Výslovne sa uvádza, že účastník, ktorý neudelí súhlas alebo vezme späť súhlas so spracúvaním osobných údajov
počas akcie s cieľom ich využitia v rámci akcie, nemôže byť do akcie zaradený a jeho osobné údaje budú vymazané.
9. 2. 5. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov ( ďalej len „
zákon OOÚ “) má subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu osobných
údajov. Subjekt má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné

údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných
údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť
vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života
alebo v rozpore so zákonom. Subjekt má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na
Úrad na ochranu osobných údajov.
9. 2. 6. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov má subjekt práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä
právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt
rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo
nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania. Právom na prístup
sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita
žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné,
neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných
informácií. Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov. Právom na
vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje
právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli
spracúvané protiprávne. Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv
a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je
to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa. Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať
poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je
spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve. Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania
alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú
osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku nie je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov
alebo proti profilovaniu.
9. 2. 7. Osobné údaje sa spracúvajú najmä na účely evidencie účastníkov, na dobu trvania akcie do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však na 5 rokov od ich poskytnutia. Osobné údaje Účastníka budú spracúvané vo
vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze Organizátora akcie. Všetky údaje sú ukladané v digitálnej forme.
Osobné údaje nebudú prenášané ani spracúvané mimo EÚ a osobné údaje nebudú spracúvané automatizovanými prostriedkami.
9. 2. 8. Ak účastník požiada o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov, Organizátor je povinný mu túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Účastník má právo na bezplatné poskytnutie informácií. Každý účastník, ktorý zistí alebo sa domnieva, že Organizátor vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore s právom
na súkromie Súťažiaceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich
spracúvania, môže požiadať o vysvetlenie alebo požadovať, aby Organizátor odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie,
vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). Účastník má ďalej právo sa so svojimi oprávnenými
žiadosťami obracať na Organizátora, a ak im nevyhovie, tak priamo na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom
Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.
9. 3. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY
Účastník súhlasí s použitím svojich osobných údajov pre informovanie o marketingových akciách súvisiacich s akciou,
ako aj pre zasielanie obchodných oznamov prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb.,
o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a to maximálne na 2 roky odo dňa ich poskytnutia, popr. do odvolania súhlasu. Tento súhlas môže Účastník kedykoľvek písomne
odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu suhlas-odvolanie@starostoviadetom.sk alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla Organizátora.
10. DOPLNKOVÉ PRAVIDLÁ AKCIE
10. 1. Viacnásobná výhra v akcii nie je možná. Každý účastník môže byť vyžrebovaný ako výherca max. jedenkrát počas
trvania daného ročníka akcie.
10. 2. Účastníci sa na súťaži zúčastnia s vedomím, že nie nemusia byť vyžrebovaní počas akcie. Usporiadateľ ani Organizátor týmto nie je voči účastníkom inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa
ani Organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.
10. 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky odovzdávania výhier najmä v prípade, že výhry nebudú môcť
byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami.

10. 4. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté výhry či výhry, ktoré nebolo možné v rámci akcie prideliť, prepadajú Usporiadateľovi.
10. 6. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie zasielaných emailov na uvedenú e-mailovú adresu účastníka, uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti s akciou, za akékoľvek technické či telekomunikačné ťažkosti či
poruchy vzniknuté v priebehu akcie, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti
s akciou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií alebo ich dostupnosťou pre Účastníkov.
10. 8. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ.
10. 9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť
jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na www.starostoviadetom.sk, kde sú tiež k dispozícii
platné a úplné pravidlá.
10. 10. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke s akciou spojenou.
Organizátor so súhlasom Usporiadateľa má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z Účastníkov z akcie v prípade, že by taký účastník porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Účastníkovi vzniknúť. Prípadné
námietky s priebehom akcie je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách
do troch pracovných dní od ukončenia akcie. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné. V prípade akýchkoľvek námietok či tvrdení Účastníka leží dôkazné bremeno na účastníkovi.
10. 11. Účastník bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Účastníkovi vzniknúť v
prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z Účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému Účastníkovi k získaniu výhry. Organizátor
nezodpovedá za škody, ktoré Účastníkovi vzniknú v súvislosti s účasťou na akcii či v súvislosti s čerpaním výhry.
10. 12. Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na www.starostoviadetom.sk. Na vaše otázky radi odpovieme na
0907 31 88 00 v pracovných dňoch 9.00 – 15.00, na facebookovej stránke STAROSTOVIADETOM alebo na e-mailovej
adrese info@starostoviadetom.sk.

V Hrubom Šúri dňa 1. 3. 2020.

