Štatút súťaže “ IQ TAXI “

Štatút súťaže “ IQ TAXI “
(ďalej len „súťaž“)

I.

Úvodné ustanovenia súťaže
1. Súťaž je vedomostnou hrou so zameraním na všeobecný prehľad, ktorá je organizovaná
spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 843
624, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3006/B
(ďalej len „Organizátor“ a „Prevádzkovateľ“); súťaž sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.
2. Súťaž je súčasťou 20 televíznych relácií televízneho programu s pracovným názvom „IQ TAXI“,
každej o dĺžke trvania cca 26 min., ktoré majú byť v premiére v SR na základe pôvodného
originálneho formátu s názvom „CASH CAB“ na základe licencie od spoločnosti All3Media,
vysielané niektorou z televíznych programových služieb vysielateľa, spoločnosti MAC TV s.r.o.,
so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 00 618 322, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 29871/B (ďalej len „MAC TV“) (ďalej sa
jednotlivé televízne relácie označujú ako „relácia“ a televízny program ako „program“)..
Výrobu relácií zabezpečuje obchodná spoločnosť NUNEZ NFE s.r.o., Lamačská cesta 97, 841 03
Bratislava, IČO: 45 427 518 (ďalej len „producent“).
3. Priebeh súťaže bude zaznamenávaný a táto bude súčasťou relácie určenej organizátorom, resp.
producentom podľa ich dohody. Súťaž sa uskutočňuje v automobile, ktorý pre Organizátora
zabezpečuje spoločnosť P Automobil Import s.r.o., so sídlom Prievozská 4/C , 821 09 Bratislava,
IČO:35 818 425, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka
číslo 24731/B (ďalej len „Spoločnosť“)..
Súťaže, ktorá bude obsahom jednej relácie sa zúčastňuje najmenej jeden súťažiaci. Počet
súťažiacich v súťaži, ktorá bude súčasťou jednej relácie závisí od rozhodnutia organizátora, ktorý
pri ňom zohľadní potreby dramaturgie programu.
4. Organizátor uvedie všetky povinné údaje o výhrach, spôsobe prevádzkovania súťaže v rámci
reklamných spotov a na www.joj.sk/iqtaxi .
5. V prípade, ak si súťažiaci želá zasielanie marketingovej komunikácie zo strany Organizátora
môže udeliť súhlas s použitím jeho telefónneho čísla zaslaním e-mailovej správy na adresu:
marketing@joj.sk
6. Súťaže sa nemôže zúčastniť fyzická osoba, ktorá nedovŕšila vek 18 rokov, nie je občanom
Slovenskej republiky alebo občanom členského štátu EU s trvalým pobytom v Slovenskej
republike. Ďalej sa súťaže nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovno – právnom, občiansko –
právnom, obchodno – právnom, alebo inom právnom vzťahu k Organizátorovi, MAC
TV, Spoločnosti alebo producentovi, ani osoba spolupracujúca priamo alebo nepriamo na výrobe
programu, alebo jednotlivých relácií.
Podmienkou účasti v súťaži je udelenie súhlasov potrebných na použitie relácie, prezentáciu
programu a súťaže, bez toho účasť v súťaži nie je možná.
7. Súťaž prebieha nasledovne:
a) Moderátor programu - taxikár zastaví s vozidlom Spoločnosti (taxíkom) pri potenciálnych
súťažiacich v meste, alebo si ho môžu náhodní okoloidúci zastaviť. Do taxíku môže nastúpiť
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jedna, dve až tri osoby; ak nastúpi viac ako jedna osoba, súťažiacim je tá osoba, na ktorej sa tieto
osoby dohodnú.
b) Moderátor programu - taxikár ponúkne možnosť odviezť sa na adresu, ktorú určí osoba, ktorá do
taxíku nastúpila. Následne svetelnou a zvukovou signalizáciou prezradí osobe, ktorá do taxíku
nastúpila, že sa môže zúčastniť súťaže a súťažiť o finančnú hotovosť, ak odpovie správne na ním
položené otázky.
c) Moderátor programu každého súťažiaceho oboznámi s pravidlami hry.
d) Ak osoba, ktorá nastúpi do vozidla výslovne súhlasí so zapojením sa do súťaže, moderátor začne
súťažné otázky klásť v momente, keď sa auto pohne.
e) Súťaž prebieha len vo chvíľach, keď je automobil v pohybe. Ak vozidlo stojí v zápche, súťaž je
dočasne pozastavená. O pozastavení súťaže rozhoduje režisér a dramaturg relácie.

II.

Výhry a súvisiace ustanovenia
1. Za správnu odpoveď na každú v poradí z prvých 5. položených otázok získava súťažiaci výhru 10
eur, za správnu odpoveď na každú z ďalších 5 položených otázok 30 eur a za správnu odpoveď
na každú ďalšiu otázku získava 50 eur.
2. O otázkach ako aj o ich zaradení v súťaži rozhoduje režisér a dramaturg programu.
3. Na odpoveď má súťažiaci (alebo viacerí súťažiaci) časový limit 30 sekúnd. Súťažiaci môže
rozmýšľať nad odpoveďou nahlas; platí odpoveď, ktorú označí ako svoju definitívnu voľbu.
Následná oprava odpovede nie je možná.
4. Ak súťažiaci odpovie správne na položenú otázku, získava finančnú hodnotu otázky, ktorá sa mu
pripočíta na jeho konto.
5. Súťažiaci má právo odpovedať nesprávne na najviac dve položené otázky. Ak súťažiaci odpovie
nesprávne aj na tretiu otázku (nesprávne odpovede nemusia byť na za sebou nasledujúce otázky),
jeho účasť v súťaži zaniká, nezískava žiadnu výhru a musí vystúpiť z taxíka tam, kde sa práve
nachádza, resp. na najbližšom bezpečnom mieste.
6. Súťažiaci nesmie jazdu taxíka zastaviť, a súťaž prerušiť alebo zastaviť skôr, ako príde na vopred
určenú adresu.
7. Jazdu taxíka preruší moderátor v momente, keď súťažiaci nesprávne zodpovie tretiu otázku.
8. Len súťažiaci, ktorý sa dostane do cieľovej destinácie (teda na adresu, ktorú zadal taxikárovi na
začiatku hry), môže získať výhru.

III.

Pomôcky pre súťažiaceho
1. Súťažiaci má k dispozícii dva žolíky ako pomôcku, pričom každý žolík môže použiť počas hry
len jeden krát.

2

Štatút súťaže “ IQ TAXI “

a)

ŽOLÍK 1: TELEFÓN – súťažiaci môže zavolať svojmu známemu, ktorý mu môže v limite
30 sekúnd poradiť. V zmysle súťaže sa akceptuje odchádzajúci aj prichádzajúci hovor.

b)

ŽOLÍK 2: ULICA (zastav okoloidúceho) – súťažiaci stiahne okno auta a môže požiadať
človeka alebo skupinu ľudí na ulici o radu. Súťažiaci nesmie vystúpiť z auta. Radu musí
dostať v časovom limite 30 sekúnd. Keďže moderátor sa snaží dostať súťažiaceho do
cieľovej stanice čo najrýchlejšie, nesmie zísť z cesty – napríklad zaparkovať na parkovisko,
aby mohli nájsť okoloidúcich. Súťažiaci musí nájsť okoloidúcich popri ceste.

2. Súťažiaci môže využiť žolíkov podľa vlastného rozhodnutia kedykoľvek v priebehu hry s tým, že
na jednu otázku môže použiť iba jedného žolíka. O žolíka musí moderátora požiadať.

IV.

Bonusová hra
1. Bonusovou hrou je STOPKA NA ČERVENEJ. Počas zastavenia na semaforoch, keď taxík zastaví
ako prvé vozidlo v rade na semafore, môže, ale nemusí moderátor ponúknuť súťažiacemu bonusovú
otázku. Ak v časovom limite 30 sekúnd správne zodpovie otázku získa ďalšieho žolíka – možnosť
PRESKOČ OTÁZKU. Ak súťažiaci nezodpovie správne bonusovú otázku STOPKA NA
ČERVENEJ, táto sa nezapočítava do otázok, ktoré nezodpovedal správne (čl. II. bod 5.). Na
položenie bonusovej otázky STOPKA NA ČERVENEJ musia byť splnené podmienky :
a)

vozidlo - taxík musí zastaviť ako prvé vozidlo na červenom svetle na semafore,

b)

súťažiaci musí mať absolvovaných prvých 5 otázok ( zároveň nemusel na všetky odpovedať
správne),

c)

súťažiaci musí mať v momente
predchádzajúcu otázku.

zastavenia automobilu na semafore zodpovedanú

2. V jednej hre môže byť maximálne jedna bonusová hra STOPKA NA ČERVENEJ. O zaradení
bonusovej otázky rozhoduje režisér a dramaturg programu.
3. Ak súťažiaci na bonusovej otázke získa žolíka PRESKOČ OTÁZKU, pripočíta sa mu v grafickej
tabuľke k jeho žolíkom. Tohto žolíka následne môže použiť kedykoľvek o neho požiada.
4. Ak súťažiaci nevie odpoveď na položenú otázku, môže použiť žolíka PRESKOČ OTÁZKU. Na
miesto otázky, ktorú mu moderátor položil a ktorú nevie zodpovedať, si použitím tohto žolíka
vypýta inú novú otázku. Nezodpovedaná pôvodná otázka sa v takom prípade nezapočítava medzi
nesprávne zodpovedané otázky (čl. II: bod 5.).

V.

Záver hry a video bonus
1. Keď taxík príde do cieľovej stanice – na súťažiacim určenú adresu, moderátor oznámi
súťažiacemu sumu akú vyhral, na základe správne zodpovedaných otázok.
2. Túto sumu môže súťažiaci zdvojnásobiť, ak správne zodpovie poslednú VIDEO BONUS otázku.
Pasažier má právo túto možnosť odmietnuť, a nechať si nahratú výhru. Ak využije túto možnosť a
odmietne VIDEO BONUS otázku, týmto súťaž končí a ostáva mu jeho peňažná výhra, ktorej výšku
mu moderátor oznámi.
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3. Ak sa súťažiaci rozhodne riskovať a prijme výzvu na zdvojnásobenie sumy, dostane VIDEO
BONUS otázku.
4. Ak video otázku zodpovie správne, zdvojnásobí svoju peňažnú výhru. Výšku výhry moderátor
súťažiacemu oznámi.
5. Ak otázku súťažiaci zodpovie VIDEO BONUS otázku nesprávne, alebo ju nebude vedieť
zodpovedať v limite 30 sekúnd, stratí všetko, čo nahral a nezískava žiadnu výhru.
6. Zodpovedaním VIDEO BONUS otázky súťaž končí.

VI.

Záverečné ustanovenia k súťaži
1. Protesty proti priebehu súťaže či rozhodnutiam o správnosti odpovede alebo výhry môžu súťažiaci
podávať výlučne ústne, a to bezprostredne po udalosti, proti ktorej súťažiaci podáva protest a to
výlučne počas priebehu súťaže. Po ukončení súťaže je výsledok súťaže nemenný a konečný a to aj
v prípade, ak sa dodatočne preukáže nesprávnosť priebehu súťaže. Protesty sa podávajú výhradne
moderátorovi. Protesty musia obsahovať popis skutočnosti, ktorú súťažiaci napadá a stručné
odôvodnenie, prečo ju považuje za nesprávnu. Preverením protestov poveruje organizátor
producenta.
2. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení
neskorších predpisov.
3. Vyplatenie výhry v zmysle príslušných ustanovení súťaže nasleduje najneskôr do 60 dní od účasti
súťažiaceho v súťaži a vzniku práva na výhru a to jej zaslaním poštou na adresu uvedenú
súťažiacim, alebo prevodom na súťažiacim uvedený bankový účet.
Výhry vo svojom mene a na účet organizátora poskytuje súťažiacemu producent.
4. Sumy výhier uvedené v tomto štatúte sú uvedené pred vykonaním zrážky akejkoľvek dane alebo
poplatku, ktorému podliehajú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
Výhra bude súťažiacemu, ktorému na ňu vznikne právo, zaplatená znížená o vykonanú zrážku dane
a poplatku, ak takúto daň, alebo poplatok je podľa zákona povinný vykonať producent.
5. Osobitne sa uvádza, že finančné výhry v súťaži sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v
zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a súťažiaci sú
povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Producent vykoná v prípade finančnej
výhry zrážku dane z príjmu v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, výhercovi zasiela
výhru už po zrazení dane. Výška výhry sa v tomto štatúte uvádza pred zrazením príslušnej dane.
Organizátor v prípade zrazenia daní, zasiela výhercovi výhru už po zdanení. V prípade vecnej
výhry výherca berie na vedomie, že má povinnosť postupovať podľa vyššie uvedeného zákona.
6. Dobrovoľnou účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia
Európskej únie č. 2016/679, - všeobecným nariadením o spracovaní osobných údajov a zákonom č.
18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Organizátorovi
súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom z hľadiska naplnenia účelu
súťaže a súťažných podmienok v súlade so Štatútom súťaže. Súťažiaci berie na vedomie skutočnosť
a je uzrozumený s tým, že poskytnutie osobných údajov podľa tohto štatútu je nevyhnutnou
podmienkou pre účasť v súťaži a úspešné uplatnenie práva na výhru.
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7. Organizátor ani producent nezodpovedá za nedoručenie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov na
strane súťažiaceho, alebo tretej osoby, alebo z dôvodov vylučujúcich zodpovednosť.
8. Na výhru v súťaži nie je právny nárok. Súťažiaci môže výhru postúpiť na inú osobu výlučne na
základe písomného súhlasu Organizátora.
9. Organizátor a ani producent nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi
údajmi poskytnutými súťažiacim, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp.
nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za
poštové služby, dodávku elektrickej energie, ani za žiadne výkony a služby, ktoré neprevádzkuje a
neposkytuje sám (alebo za pomoci tretích osôb).
10. V prípade akýchkoľvek sporov ohľadne obsahu, prípadne výkladu ustanovení tohto štatútu súťaže,
je rozhodujúci názor a rozhodnutie Organizátora.
11. Organizátor je oprávnený kedykoľvek zmeniť tento štatút súťaže. Tento štatút súťaže ako aj
akákoľvek jeho zmena nadobúda účinnosť zverejnením na www.joj.sk/iqtaxi .

VII.

Spracovanie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ osobných údajov:
Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby
– účastníka súťaže, je spoločnosť Slovenská produkčná, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01
Bratislava, IČO: 35 843 624, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka číslo: 3006/B (ďalej pre účely jednotlivých ustanovení Štatútu súťaže, ďalej len
„Prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb v súlade s Nariadením
Európskej únie č. 2016/679, všeobecným nariadením o spracovaní osobných údajov a zákonom č.
18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmena a doplnení niektorých zákonov.
2. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:
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a)

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu nevyhnutnom na
plnenie účelu a podmienok súťaže.

b)

Prevádzkovateľ spracováva za účelom účasti v súťaži osobné údaje, v rozsahu: meno,
priezvisko, adresa trvalého pobytu účastníka, ktorých spracovanie je nevyhnutné na
dosiahnutie účelu účasti účastníka v súťaži a vyplatenia výhier.

c)

Prevádzkovateľ spracováva za účelom odovzdania a/alebo vyplatenia výhry súťaže
nevyhnutné osobné údaje výhercov, ktorými sú: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu
účastníka, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu odovzdania a/alebo vyplatenia výhry.

d)

Prevádzkovateľ spracováva za účelom vykonania zrážky dane podľa zákona č. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a v súlade so Štatútom súťaže súťaže osobný
údaj výhercov finančných výhier v hodnote vyššej ako 350,- Eur (slovom tristopäťdesiat Eur),
a to rodné číslo, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie účelu vykonania zrážky dane z výhry.
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Na účely uvedené v Štatúte súťaže Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe súhlasu
dotknutej osoby – účastníka súťaže.
Na účely uvedené v článku Štatúte súťaže Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe
osobitného zákona.
3. Doba uchovania osobných údajov:
Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje v zmysle tohto Štatútu súťaže vo forme, ktorá
umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie
účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú a/alebo na uplatnenie právneho nároku.
Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje v zmysle tohto Štatútu súťaže najneskôr do 360 dní
od skončenia súťaže, v prípade ak dotknutá osoba nevyužije svoje právo odvolať súhlas so
spracovaním osobného údaju skôr.
Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje v zmysle tohto Štatútu súťaže najneskôr dovtedy,
pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa osobitného predpisu.
4. Identifikácia príjemcov osobných údajov:
Prevádzkovateľ nie je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb (súťažiacich) žiadnym
tretím stranám s výnimkou producenta.
5. Práva dotknutých osôb (práva účastníkov súťaže vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov):
a) Upozorňujeme Vás, že ak právnym dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš
súhlas, môžete 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. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať cez email na adresu
marketing@joj.sk alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa.
b) Vyžadovať od prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné
údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií
o spracovávaní osobných údajov ktoré sa dotknutej osoby týkajú.
c) Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa dotknutej osoby 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 podľa Štatútu súťaže.
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 súhlas
alebo ak skončil účel spracovania alebo po uplynutí času uchovania osobných údajov.
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Právo na likvidáciu osobných údajov podľa článku III ods. 5 písm. e) 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 (účinného od 25.5.2018) 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 namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba 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 na uplatnenie právneho nároku, alebo
- dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia,
či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby.
g) Pri podozrení že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo podať návrh
na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.
6. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
Dotknutá osoba môže prípadné pripomienky a dotazy k získavaniu a spracúvaniu (ako aj pri
podozrení na porušenie nakladania) s jej osobnými údajmi, adresovať Prevádzkovateľovi osobných
údajov prostredníctvom elektronickej pošty na emailovej adrese: marketing@joj.sk alebo
telefonicky na telefónnom čísle: 0900/112 612, alebo písomne na adrese Slovenská produkčná, a.s.,
Brečtanová 1, 831 01 Bratislava.
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súťažiaci ako dotknutá osoba svojou dobrovoľnou účasťou v súťaži vyhlasuje, že je starší ako 18 rokov
a zároveň súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s., ako
organizátorom súťaže IQ TAXI, a to v rozsahu a na dobu v zmysle Štatútu súťaže.

Bratislava, __.__._____
Slovenská produkčná, a.s.
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