Štatút súťaže video noviny
(ďalej len „Súťaž“)

I.

Súťaž

1.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Slovenská produkčná, a. s.
so sídlom:
Brečtanová 1, 821 01 Bratislava
IČO:
35 843 624
DIČ:
2020239023
IČ DPH:
SK 2020239023
zapísaná:
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 3006/B
zastúpená:
Mgr. Marcel Grega, predseda predstavenstva
Roland Kubina, podpredseda predstavenstva
(ďalej len „Vyhlasovateľ“ a/alebo „Organizátor“)

2.

Táto Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, v znení
neskorších predpisov. V Súťaži nie je podmienkou účasti zaplatenie vkladu podľa zákona
o hazardných hrách.

II.

Podmienky účasti na Súťaži

1.

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci študenti stredných škôl Slovenskej republiky, ktorí splnia podmienky
podľa tohto štatútu.

2.

Prihlásiť sa do Súťaže je možné zaslaním videa špecifikovanom v bode V. a to prostredníctvom
prihlasovacieho formuláru zverejnenom na stránke www.noviny.sk. Videá je možné posielať do
15.04.2019. Po tomto termíne budú videá, ktoré spĺňajú podmienky podľa tohto štatútu zverejnené na
stránke www.noviny.sk a bude možné o nich hlasovať.

III.

Trvanie Súťaže

1.

Súťaž prebieha od 01.02.2019 a videá je možné zasielať do 15.04.2019. Organizátori súťaže si
vyhradzujú právo súťaž predĺžiť.

2.

O videách je možné hlasovať do 31.05.2019.

IV.

Pravidlá Súťaže a určenie výhercov.

1.

Výherca Súťaže bude určený prostredníctvom sčítania hlasov. Výhercom sa stane súťažiaci, ktorého
video dosiahne najvyšší počet hlasov.

V.

Video

1.

Podmienkou účasti v Súťaži je vytvorenie 45 – 75 sekundového videa, v ktorom je potrebné aby
súťažiaci odpovedal na nasledujúce otázky:
a) prečo je dôležité byť súčasťou Európskej únie,
b) prečo je dôležité zúčastniť sa volieb do Európskeho parlamentu,
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2.

Video by malo obsahovať aj:
a) príbeh v súvislosti s položenými otázkami (ako sa v minulosti nedalo cestovať, ako je výhodné
platiť eurom, a pod.) alebo
b) iný príklad alebo úvahy súvisiace s položenými otázkami

3.

Organizátor si vyhradzuje právo nezverejniť video, ktoré bude svojou povahou nevhodné na
zverejnenie, bude obsahovať iný nevhodný obsah, porušovať zákon alebo inak odporovať všeobecne
záväzným právnym predpisom, alebo odporovať všeobecným morálnym hodnotám. Organizátor si
takisto vyhradzuje právo nezverejniť video, ktoré nebude spĺňať podmienky uvedené v tomto štatúte.

4.

Autor videa jeho zaslaním dáva súhlas Organizátorovi na neobmedzené používanie tohto videa
zaslaného do Súťaže a na jeho zverejnenie podľa uváženia Organizátora. Toto právo je Organizátor
oprávnený udeliť ďalej aj iným osobám participujúcim na Súťaži.

5.

Autor videa vyhlasuje, že v súvislosti s videom, na vlastné náklady právne a finančné úplne
vysporiada všetky nároky nositeľov autorských a obdobných práv a teda, že zabezpečí, aby
Organizátor alebo ním určité osoby mohli uvedené používať výhradne a bez akéhokoľvek obmedzenia
a bez nárokov dotknutých osôb voči objednávateľovi alebo ním určenej osobe.

6.

Autor videa sa zároveň zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí výhradný časovo a územne
neobmedzený súhlas všetkých účinkujúcich, ktorých prejavy osobnej povahy použije pri výrobe videa
a to na každé použitie prejavov osobnej povahy účinkujúcich a vysporiada všetky nároky
účinkujúcich, ktorých prejavy osobnej povahy použije pri výrobe programu, a to tak, aby Organizátor
mohol bez obmedzenia video vyrobené a dodané autorom videa použiť v súlade s touto zmluvou.

VI.

Výhra

1.

Účasť v Súťaži nezakladá nárok na akékoľvek finančné plnenie ani zo strany Organizátora
a Vyhlasovateľa Súťaže, ani zo strany vysielateľa.

2.

Výherca Súťaže získa po splnení podmienok podľa tohto štatútu možnosť navštíviť priestory televízie
JOJ spolu s ďalšími deviatimi spolužiakmi. V rámci tejto návštevy sa budú môcť pozrieť aj na výrobu
a prípravu spravodajstva televízie JOJ.

3.

Rozhodnutie o udelení výhry je rozhodnutím Organizátora Súťaže. Organizátor je kedykoľvek
oprávnený zmeniť rozsah a obsah výhry.

4.

Organizátor si vyhradzuje právo určiť termín návštevy výhercu a jeho spolužiakov v televízii JOJ.

5.

Rozhodnutie o výhre bude doručené výhercovi na adresu ním uvedenú v prihlasovacom formulári,
ktorý zakladá účasť súťažiaceho v Súťaži, prípade na základe dohody medzi súťažiacim
a Organizátorom iným spôsobom.

6.

V prípade, že nebude možné sa s výhercom spojiť v priebehu dvoch dní odo dňa doručenia výsledkov
Súťaže a v prípade odmietnutia prijatia výhry alebo prijatia výhry s výhradou, nárok súťažiaceho na
výhru v celom rozsahu zaniká a udelenie výhry je predmetom ďalšieho rozhodnutia Organizátora.

VII.

Práva a povinnosti Organizátora Súťaže

1.

Na výhru v Súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
Organizátor Súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v
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Súťaži. Organizátor Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, resp.
nevyužitím výhry. Organizátor Súťaže nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za
žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.
2.

Organizátor má právo zmeniť kedykoľvek počas trvania Súťaže tieto pravidlá prostredníctvom úpravy
ich znenia na internete.

3.

O všetkých otázkach neupravených týmto štatútom je oprávnený rozhodovať Organizátor,
rozhodnutie Organizátora vo veciach Súťaže a účasti súťažiaceho v Súťaži je záväzné. Proti
rozhodnutiu Organizátora v Súťaži nie je opravný prostriedok, rozhodnutie Organizátora je konečné.

4.

Súťažiaci nesmie byť zamestnancom Organizátora a ani inej spoločnosti podieľajúcej sa na príprave
a realizácii Súťaže akýmkoľvek spôsobom. Súťažiaci tiež nesmie byť fyzickou osobou podnikateľom
podieľajúcim sa na príprave a realizácii Súťaže akýmkoľvek spôsobom.

6.

Súťažiaci nesmie propagovať svojím oblečením, prejavom, vystupovaním počas účasti v Súťaži pri
natáčaní videa fyzickú ani právnickú osobu.

VIII.

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

1.

Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjektom, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby
(účastníka súťaže), je Organizátor súťaže.

2.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z,
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dotknutých osôb Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len
„Zákon“).

3.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie
účelu a podmienok súťaže. Prevádzkovateľ spracováva za účelom účasti v súťaži osobný údaj, a to
telefónne číslo alebo e-mailovú adresu a meno a priezvisko, ktorých spracovanie je nevyhnutné na
dosiahnutie účelu účasti účastníka v súťaži.

4.

Prevádzkovateľ môže spracovávať osobný údaj výhercov pokiaľ je to nevyhnutné podľa osobitného
predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

5.

Prevádzkovateľ môže spracovávať osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely iba na
základe súhlasu dotknutej osoby (účastníka súťaže).

6.

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje podľa bodu 2 písm. c) a e) ZSOU najneskôr dovtedy,
pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa osobitného predpisu, pokiaľ je to nevyhnutné na
plnenie tejto zmluvy. Prípady kedy sa na spracovanie osobných údajov vyžaduje súhlas dotknutej
osoby bude doba uchovania osobných údajov upravená v súhlase.

7.

a)
ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby (účastníka či následne
výhercu súťaže) je jej súhlas, môže táto taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej
emailovej adrese. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo
súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba (účastník či výherca súťaže) má právo
súhlas kedykoľvek odvolať, a to:
- prostredníctvom e-mailu za Slovenskú produkčnú, a.s. na adrese osobneudaje@joj.sk
- písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, a to Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01
Bratislava
b)
dotknutá osoba (účastník či výherca súťaže) má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na
základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracovávané, a v kladnom
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prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby
(účastník či výherca súťaže) týkajú.
c)
dotknutá osoba (účastník či výherca súťaže) má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej
týkajú. Za účelom zabezpečenia presnosti osobných údajov dotknutej osoby, je každá dotknutá osoba
povinná oznámiť presné a pravdivé osobné údaje a všetky zmeny osobných údajov, ktoré dotknutá
osoba poskytla Prevádzkovateľovi.
d)
dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte, ak
dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a na základe
zmlúv alebo súhlasu dotknutej osoby a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie
tohto práva nesmieme mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
e)
Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov)
ktoré sú predmetom spracúvania ak došlo k porušeniu zákona, alebo na základe odvolania súhlasu
alebo ak skončil účel spracovania alebo po uplynutí času uchovania osobných údajov.
Právo na likvidáciu osobných údajov sa neuplatňuje ak je spracovanie osobných údajov potrebné na:
- uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo
- uplatnenie práva na informácie,
- plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
ďalších zákonov alebo osobitného predpisu,
- uplatnenie právneho nároku
- na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel
podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným
spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.
f)

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
- dotknutá osoba (účastník či výherca súťaže) namieta správnosť osobných údajov, a to počas
obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba (účastník či výherca súťaže)
namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebuje ich dotknutá osoba (účastník či výherca súťaže) na uplatnenie právneho nároku,
alebo
- dotknutá osoba (účastník či výherca súťaže) namieta spracúvanie osobných údajov podľa §
27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších
zákonov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

g)
Pri podozrení že sa osobné údaje súťažiaceho ako dotknutej osoby neoprávnene spracúvajú,
alebo pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nie je zaobchádzané v súlade so zákonom, alebo na Vašu
žiadosť nebudeme reagovať do 30 dní od jej doručenia máte právo sa so svojou sťažnosťou
kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov SR podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
v platnom a účinnom znení. Budeme veľmi radi pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať
nás, aby sme vedeli podniknúť potrebné kroky a prípadné pochybenie napraviť.
h) Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad
na ochranu osobných údajov.
Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
Dotknutá osoba môže prípadné pripomienky, otázky, podnety a dotazy adresovať Prevádzkovateľovi
osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: osobneudaje@joj.sk a alebo
písomne na adrese Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava.
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8.

Súťažiaci ako dotknutá osoba svojou dobrovoľnou účasťou v súťaži vyhlasuje:
a) že je starší ako 18 rokov a zároveň súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov
Prevádzkovateľom, a to spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s. ako vyhlasovateľom SMS súťaže
a spoločnosťou MegaVox, s.r.o., ako organizátorom SMS súťaže , a to v rozsahu a na dobu podľa
týchto ZSOU .
b) že v prípade, ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, si je súťažiaci vedomý toho, že, takéto
spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas
poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.
c) že si je vedomá svojho práva kedykoľvek bezplatne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných
údajov a to:
- prostredníctvom elektronickej pošty za Slovenskú produkčnú, a.s. na adrese osobneudaje@joj.sk
- písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa - Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01
Bratislava
- telefonicky, za Slovenskú produkčnú, a.s. na telefónnom čísle: +421 2 5988

IX.

Osobitné a záverečné ustanovenia

1.

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa
vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez
náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť Súťaž a jej pravidlá uvedené
v tomto štatúte. Akékoľvek sporné otázky týkajúce sa Súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na
výhru, bude s konečnou platnosťou rozhodovať Organizátor. Súťažiaci s takýmto postupom
Organizátora svojou účasťou v Súťaži bezvýhradne súhlasí. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo
podľa vlastného uváženia vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil a/alebo
porušuje pravidlá tejto Súťaže, ako i ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý realizuje svoju účasť v súťaži
konaním v rozpore s dobrými mravmi. V prípade vylúčenia súťažiaceho zo Súťaže zaniká jeho právo
na všetky výhry v súťaži.

3.

Tento štatút Súťaže je jediným štatútom Súťaže. Akékoľvek zmeny tohto štatútu je možné vykonať
len písomnou formou. Platnosť a účinnosť tento štatút ako aj všetky vykonané zmeny nastávajú
zverejnením na internetovej stránke www.noviny.sk.

4.

Právne vzťahy medzi súťažiacim, Organizátorom a spoločnosťami podieľajúcimi sa na príprave a
realizácii sa spravujú všeobecno-záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území
Slovenskej republiky.

5.

Pokiaľ sa Organizátor nerozhodne inak platia ustanovenia tohto štatútu pre všetkých súťažiacich bez
ohľadu na ich štátnu príslušnosť.

V Bratislave dňa 30.04.2019
Slovenská produkčná, a. s.
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OZNÁMENIA O ZMENÁCH ŠTATÚTU
1. Dňa 01.04.2019 bolo zmenené ustanovenie článku III. bod 1 z dôvodu, že organizátor súťaže
predĺžil možnosť zasielať videá do 15.04.2019.
2. Dňa 30.04.2019 bolo doplnené ustanovenie článku III. bod 2 z dôvodu, že organizátor súťaže
predĺžil možnosť hlasovať o videách do 31.05.2019.
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