TV JOJ
ŠTATÚT SÚŤAŽE
„Po škole“
Tento štatút ako aj pravidlá súťaže sú jedinými záväznými pravidlami pre účasť v súťaži Po škole (ďalej
aj len „súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare), splnenie ktorých je podmienkou účasti vo vyššie
uvedenej súťaži, a ktoré upravujú otázky vzniku a trvania účasti v súťaži, skončenia účasti a nárokov
vyplývajúcich z účasti v súťaži.
Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Slovenská produkčná, a. s.
so sídlom:
Brečtanová 1, 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 aj len „SP” alebo „Slovenská produkčná“) ,
Súťaž je súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súťaž sa uskutoční od 4.2.2019
na území Slovenskej republiky.
Súťaž je vyhlásená a organizovaná na základe licencie poskytnutej spoločnosťou Továreň 5/7/11 s.r.o.,
s.r.o., so sídlom: Sklenárska 7313/4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 36 821 845
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, Vložka č. 47516/B a je súčasťou
vedomostno a zábavno-súťažnej relácie vysielanej v Slovenskej republike vysielateľa MAC TV s.r.o.,
so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 00 618 322, ktorá je vysielateľom programových
služieb ,,JOJ GROUP“ a prevádzkovateľom internetových stránok, najmä www.joj.sk, pod názvom Po
škole. Súťaž je súčasťou programu produkovaného v spolupráci so Slovenská produkčná, a.s. a so
spoločnosťou Továreň 5/7/11 s.r.o.

I.
Štruktúra a priebeh súťaže
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Súťaž vyhlasuje Slovenská produkčná prostredníctvom televízneho vysielania TV JOJ
a prostredníctvom internetového portálu www.joj.sk.
Štruktúra súťaže je založená na postupnom vykonaní troch (3) súťažných kôl a prípadného
„rozstrelu“ v zmysle pravidiel súťaže. Vo všetkých epizódach je štruktúra súťaže rovnaká.
Podrobnosti o priebehu jednotlivých súťažných kôl a „rozstrelu“ sú súčasťou Pravidiel súťaže.
Scenár programu a súťaž je SP oprávnená priebežne upravovať, a teda pred výrobou programu
a súťaže, ako aj v jej priebehu je SP oprávnená meniť podmienky a ostatné parametre
vzťahujúce sa k scenáru programu a súťaže, a teda aj postavenie súťažiacich. Takáto zmena
neoprávňuje súťažiacich, aby si akýmkoľvek spôsobom mohli uplatniť práva, a to ani právo na
odškodné.
Príjmy z cien, ktoré sa získajú v súťaži, sa v prípade vyššej hodnoty v zmysle ustanovenia § 43
odst. 3 Z. č. 595/2003 Z.z. v platnom znení zdaňujú 19 % zrážkovou daňou z celej čiastky.
Súťaž sa vysiela v sérii programov s názvom „Po škole“, zaradených do programovej služby
TV JOJ, so stopážou 20 - 30 minút pre jedno vysielanie.
Súťažiaci budú vyzvaní SP na podpis a doručenie Zmluvy o účasti v súťaži a o účinkovaní
v programe SP, čo je podmienkou účasti v súťaži.

8. Výber súťažiacich z prihlásených uchádzačov, ktorí splnili vyššie uvedené podmienky,
uskutočňuje vedúci castingu, v spolupráci s režisérom a s dramaturgom relácie podľa vlastného
uváženia, podľa potreby formátu a dramaturgického zámeru Slovenskej produkčnej. Z takto
vybraných súťažiacich sa následne vyberú súťažiaci pre jednotlivé diely relácie. O tom, že
prihlásený uchádzač sa vybral ako súťažiaci pre príslušný diel súťaže, vrátane termínu výroby
a nakrúcania príslušného dielu súťaže, bude tento uchádzač písomne vopred informovaný.
Účasť vo výberovom konaní (castingu) nezaručuje automaticky zaradenie do súťaže.
9. Ak sa osoba nedostaví na výrobu relácie v určenom termíne, alebo nesúhlasí s podmienkami
podľa č. V. Ods. 12 pravidiel súťaže, zo súťaže sa vyradí a na jeho miesto nastupuje určený
náhradník.
10. Súťažiaci sa zaväzujú bezpodmienečne dodržať podmienky určené v tomto štatúte súťaže,
pravidlách súťaže a v prihlasovacom formulári, a/alebo Zmluve o účasti v súťaži a o účinkovaní
v programe, s ktorými vyjadrili písomný súhlas ich podpisom, ktorý je predpokladom pre účasť
v súťaži, pričom za maloletého súťažiaceho tak urobí jeho zákonný zástupca – čiže dospelý
súťažiaci zo súťažnej dvojice. To sa týka aj udelenia súhlasu zákonného zástupcu maloletého
súťažiaceho na získanie a spracovanie jeho osobných údajov.
11. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovno-právnom, občiansko - právnom,
obchodno - právnom, či inom obdobnom právnom vzťahu k Slovenskej produkčnej a. s., a ani
osoby blízke týmto osobám (ustanovenie § 116 Občianskeho zákonníka), ani osoby
spolupracujúce priamo, alebo nepriamo na výrobe relácie. Iba však za predpokladu, že majú
prístup k relevantným informáciám, ktoré sú spojené so súťažou.

II.
Súťaž v štúdiu a ceny
1. Súťaž sa uskutočňuje v priestoroch TV JOJ na Brečtanovej ul. Č. 1 v Bratislave, alebo na inom
mieste, určenom Slovenskou produkčnou.
2. Každého dielu sa zúčastňujú štyria súťažiaci (t.j. dve súťažné dvojice vždy v kombinácii
dospelý a dieťa), ktorí sa vyberú v súlade s článkom I.
3. Každý diel súťaže v štúdiu tvoria tri základné kolá a v prípade nerozhodného stavu bodov
nastáva rozstrel, až kým nezvíťazí jedna zo súťažnej dvojice.
4. Poradie súťažných dvojíc/rodín, teda ich farebnú príslušnosť – modrá či oranžová, určuje štáb
televízie JOJ.
5. Za správnu odpoveď sa považuje jedna z troch možností, ktoré sa súťažiacim ponúkajú, s tým
že zo súťažnej dvojice označuje správnu odpoveď vždy maloletý súťažiaci, pričom súťažná
dvojica má na prípadnú vzájomnú poradu a konečnú odpoveď v prvých dvoch kolách časový
limit 10 sekúnd, v treťom kole 20 sekúnd. Odpoveď, ktorú povie maloletý súťažiaci po uplynutí
tohto časového limitu nebude platná.
6. Samotná účasť v súťaži nezakladá nárok na akékoľvek finančné plnenie ani zo strany
organizátora a vyhlasovateľa súťaže, ani zo strany vysielateľa.
7. Súťažiaci získajú ako výhru sumu vo výške v závislosti od ich úspešnosti v súťaži v zmysle
pravidiel súťaže.
8. Rozhodnutie o udelení výhry je rozhodnutím organizátora súťaže. Organizátor je kedykoľvek
oprávnený zmeniť rozsah a obsah výhry.
9. Súťažiaci – dospelý z tímu, ktorý v súlade s týmto hracím poriadkom získal peňažnú výhru,
obdrží osvedčenie o výhre a na základe tohto osvedčenia je oprávnený:
a) dať po skončení výroby relácie údaje členovi štábu TV JOJ, ktorý sa označuje ako vedúci
produkcie, k tomu, aby sa cena poukázala poštovou poukážkou na adresu, ktorú uvedie, alebo
b) dať po skončení výroby relácie údaje členovi štábu TV JOJ, ktorý sa označuje ako vedúci
produkcie k tomu, aby sa cena previedla na účet v banke, ktorý uvedie.

10. Získanú peňažnú výhru poukáže Slovenská produkčná na adresu, ktorú súťažiaci uviedol, a to
najneskôr do troch mesiacov odo dňa, kedy súťažiaci výhru v súťaži získal, za súčasného splnenia
všetkých podmienok súťaže. Rozdelenie a všetky výhry sú upravené v pravidlách súťaže. SP nie je
zodpovedná za akékoľvek omeškanie s doručením výhry v súťaži, takéto omeškanie nezakladá
súťažiacim žiadny nárok voči SP.
11. V prípade odmietnutia prijatia výhry alebo prijatia výhry s výhradou, nárok súťažiacich na výhru
v celom rozsahu zaniká a udelenie výhry je predmetom ďalšieho rozhodnutia SP.
12. Súťažiaci nesmú uzatvoriť dohodu o rozdelení si výhry s inými súťažiacimi alebo inými osobami,
s ktorými sa dostanú do kontaktu pri realizácii súťaže. V prípade, ak napriek tomuto poučeniu,
takúto dohodu uzatvoria, zaniká nárok súťažiacich na akúkoľvek výhru v súťaži.
13. Súťažiaci v prípade výhry v súťaži, je povinný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zaplatiť príslušné dane vo výške podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v danom čase na území Slovenskej
republiky.
Článok III.
Práva a povinnosti SP
1. SP má právo zmeniť kedykoľvek počas trvania súťaže tieto pravidlá prostredníctvom úpravy ich
znenia na internete.
2. SP nie je povinná zaradiť Súťažiacich do účinkovania v programe alebo použiť pri výrobe programu
vytvorené záznamy Súťažiacich v súťaži.
3. O všetkých otázkach neupravených týmto štatútom je oprávnená rozhodovať SP, rozhodnutie SP vo
veciach súťaže a účasti súťažiacich v súťaži je záväzné. Proti rozhodnutiu SP v súťaži nie je opravný
prostriedok, rozhodnutie SP je konečné.

IV.
Práva a povinnosti súťažiacich
1. Všetky náklady spojené s účasťou na nakrúcaní si súťažiaci i rodinní príslušníci, či ich priatelia, ktorí
prídu na nakrúcanie, hradia sami.
2. Účasťou v súťaži vzniká súťažiacim povinnosť konať v rámci účinkovania v programe podľa
pokynov SP a súťažiaci sú povinní rešpektovať pokyny výrobného štábu TV JOJ, v súlade so
scenárom relácie a právnymi predpismi. Súťažiaci sú povinní dostaviť sa na výrobu relácie v stave
spôsobilom na vystupovanie pred kamerami, ináč sa zo súťaže vyradia. Do štúdia sa nevpustia
súťažiaci a fyzické osoby, ak budú prejavovať známky opilosti alebo vplyv omamných látok, ak budú
nevhodne alebo nedostatočne oblečení, alebo budú mať na sebe oblečenie, obuv a pod., s výraznými
reklamnými prvkami (logá, názvy firiem, alebo ich výrobky). Za vhodné oblečenie sa považuje
oblečenie podľa pokynov režiséra castingu.
3. Účasť v súťaži a na výrobe programu je dobrovoľná, bez akejkoľvek formy nátlaku.
4. Súťažiaci účasťou v súťaži plne zodpovedajú za svoj zdravotný stav, sú po fyzickej a psychickej
stránke schopní a spôsobilí súťažiť a podstúpiť fyzickú no najmä psychickú záťaž v súťaži, pričom
za zdravotný stav maloletého súťažiaceho zodpovedá jeho zákonný zástupca – starší zo súťažnej
dvojice.
5. V prípade, ak v priebehu trvania ktoréhokoľvek štádia súťaže, resp. výroby programu nastanú také
skutočnosti, ktoré bránia riadnej účasti súťažiacich v súťaži, resp. na ďalšej výrobe programu, sú
o nich súťažiaci povinní bezodkladne upovedomiť SP; SP v takomto prípade môže bezodkladne a s
okamžitou platnosťou ukončiť spoluprácu so súťažiacimi a rozhodnúť o skončení ich účasti v súťaži.
6. Súťažiaci sú povinní, pokiaľ nie je ustanovené inak, poskytnúť spoločnosti všetku súčinnosť, ktorá
môže byť k úspešnému vykonaniu účelu programu a súťaže potrebná.
7. Súťažiaci sú povinní počas trvania ich účasti v súťaži, prípadne po jej skončení, ak tak upravuje
špeciálna zmluva poskytnúť SP všetku súčinnosť a to aj v dobe pred uskutočnením výroby programu
a aj po uplynutí doby výroby ak je to potrebné k dosiahnutiu účelu prípravy a realizácie súťaže.

8. Osobná prítomnosť v čase a na mieste podľa rozhodnutia SP, je povinnosťou súťažiacich, pričom
súťažiaci budú riadne pripravení súťažiť a budú postupovať len v súlade s pravidlami súťaže,
pokynmi SP a všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými a účinnými na území Slovenskej
republiky.
9. Účasť v súťaži, resp. účinkovanie v programe a účasť pri príprave a výrobe programu a pri ďalších
aktivitách spojených so súťažou a programom nezakladá medzi SP a súťažiacimi pracovný pomer,
preto tento vzťah nepodlieha pracovnoprávnym predpisom a neoprávňuje súťažiacich požadovať od
SP mzdu, sociálne výhody ani iné nároky.
10. Súťažiaci nesmú byť zamestnancami SP, spoločnosti MAC TV s.r.o., a ani inej spoločnosti
podieľajúcej sa na príprave a realizácii súťaže akýmkoľvek spôsobom. Súťažiaci tiež nesmú byť
fyzickou osobou podnikateľom podieľajúcim sa na príprave a realizácii súťaže akýmkoľvek
spôsobom.
11. Súťažiaci sú povinní dostaviť sa včas na nakrúcanie, a to v deň a na miesto natáčania, ktoré určí člen
výrobného štábu TV JOJ. Ak sa súťažiaci nedostaví ani do 60 minút po určenom čase, zo súťaže sa
vyradí a na jeho miesto sa zaradí náhradník. O poradí náhradníkov súťažiaceho rozhoduje
žrebovanie.
12. Súťažiaci je povinný prejsť pred začiatkom súťaže vstupnou inštruktážou, ktorú uskutočňuje vedúci
castingu; súčasťou vstupnej inštruktáže je i zoznámenie sa s hracím poriadkom a s organizáciou
nakrúcania v štúdiu.
13. Počas nakrúcania relácie musia všetci prítomní v štúdiu a priľahlých priestoroch dbať na pokyny
režiséra a výrobného štábu TV JOJ. Súťažiaci i diváci sú povinní zdržať sa akéhokoľvek
ovplyvňovania moderátora relácie, divákov v štúdiu, prípadne výrobného štábu, či už pri nakrúcaní
relácie alebo pri jej príprave. Ak sa v priebehu súťaže preukáže, že súťažiaci odpovedal na základe
nápovedy divákov, príslušné kolo sa anuluje.
14. Súťažiaci a diváci sú povinní vstupovať do štúdia a vystupovať z neho iba vchodom určeným pre
súťažiacich a divákov.
15. Po celý čas príslušného dielu súťaže nesmie súťažiaci opustiť štúdio, s výnimkou prestávky za
účelom nevyhnutnej hygienickej potreby; v takom prípade je povinný opustiť štúdio s doprovodom,
ktorý určí vedúci produkcie výrobného štábu TV JOJ.
16. V záujme nerušenej výroby relácie a v záujme zabezpečenia rovnakých podmienok pre súťažiacich
sú súťažiaci a diváci povinní pred vstupom do štúdia odložiť mobilný telefón a akékoľvek obdobné
či iné technické zariadenia na miesto, ktoré určí člen štábu TV JOJ/SP, ktorý sa označuje ako vedúci
produkcie. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prístroj súťažiaceho, ktorý je pre neho nevyhnutný z
vážnych zdravotných dôvodov (napr. slúchadlo v prípade, že ide o nepočujúceho súťažiaceho a
obdobné prípady).
17. Zo súťaže a nakrúcania relácie sa vylúči bez akéhokoľvek nároku na odmenu ten súťažiaci,
náhradník súťažiaceho alebo divák, ktorý neakceptuje alebo poruší hrací poriadok a ohrozí tak
nakrúcanie relácie alebo rovnaké podmienky súťaže.
18. Ak sa dodatočne preukáže, že súťažiaci porušil zásadu fair-play, je povinný vrátiť príslušnú peňažnú
cenu.
19. Súťažiaci sú počas priebehu súťaže a priebehu výroby programu zodpovední za to, že žiadne udalosti
ani úkony, či už z ich strany alebo zo strany tretích osôb, najmä tých, ktoré sú s nimi v príbuzenskom
alebo obdobnom vzťahu, nespôsobia ohrozenie alebo prerušenie priebehu súťaže a výroby programu.
20. V prípade, že súťažiaci alebo divák spôsobí škodu na zariadení v štúdiu alebo tretím osobám
prítomným v štúdiu, zodpovedá za spôsobenú škodu v plnom rozsahu.
21. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži súhlasia s tým, že ak SP uzná za potrebné, je oprávnená o
súťažiacich vyhľadávať a zhromažďovať informácie a údaje, ktoré jej môžu pomôcť pri výrobe
programu, a zároveň udeľujú SP výslovný súhlas na každé použitie takto vyhľadaných
a zhromaždených informácií a údajov za účelom výroby programu, pričom za maloletého
súťažiaceho udeľuje súhlas jeho zákonný zástupca - plnoletý zo súťažnej dvojice. Súťažiaci sú
zároveň povinní spoločnosti kedykoľvek v priebehu trvania súťaže a výroby programu predložiť
údaje týkajúce sa ich osoby/za maloletého súťažiaceho opätovne jeho zákonný zástupca – plnoletý
zo súťažnej dvojice.
22. V prípade ak súťažiaci uvedú nesprávne údaje v akomkoľvek dokumente v súvislosti s ich účasťou
v súťaži/za maloletého súťažiaceho jeho zákonný zástupca – plnoletý zo súťažnej dvojice, sú si

vedomí toho, že SP je oprávnená súťažiacich bezodkladne zo súťaže vylúčiť.
23. Súťažiaci sa zaväzuje zúčastňovať sa v primeranej miere na PR & Promotion aktivitách TV JOJ
v printových a elektronických médiách, a to podľa požiadaviek TV JOJ. Táto povinnosť súťažiaceho
sa vzťahuje na obdobie odo dňa nakrúcania programu až do uplynutia 30 kalendárnych dní po
odvysielaní premiéry tej časti programu, v ktorej súťažiaci súťažil.
24. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu SP sa súťažiaci nemôžu prezentovať v inom komerčnom
médiu po dobu účasti v súťaži a v období najmenej 3 mesiacoch po skončení účasti v súťaži.
Článok V.
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 zmene a doplnení niektorých
zákonov.
2. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:
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 plnoletého súťažiaceho zo súťažnej dvojice, ktoré je
nevyhnutné na dosiahnutie účelu vykonania zrážky dane z výhry.

Na účely uvedené v Štatúte súťaže Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe súhlasu
dotknutej osoby – účastníka súťaže ako aj na základe osobitného zákona. Za maloletého
súťažiaceho udeľuje tento súhlas jeho zákonný zástupca – plnoletý súťažiaci.
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. Za maloletého súťažiaceho udeľuje súhlas jeho zákonný zástupca – plnoletý zo
súťažnej dvojice. 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. Za maloletého
súťažiaceho uvádza údaje jeho zákonný zástupca – plnoletý zo súťažnej dvojice.
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 nesmie 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 (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.

VI.
Propagácia súťaže
1. Slovenská produkčná je oprávnená v záujme popularizácie súťaže „Po škole“ (napríklad v
tlači, vo vysielaní, na billboardoch či iných prostriedkoch) používať všetky materiály získané pri
nakrúcaní alebo príprave súťaže, vrátane rozhovorov s divákmi alebo súťažiacimi, bez akýchkoľvek ich
ďalších nárokov týchto osôb na honorárové či iné vyrovnanie a tieto práva prevádzať na tretie osoby.
Moderátor relácie alebo dramaturg relácie je povinný oboznámiť so skutočnosťou uvedenou v ods. 1)
súťažiacich a divákov v štúdiu s tým, že ak nebudú so skutočnosťou uvedenou v ods. 1) týkajúcej sa ich
osoby súhlasiť, musia ešte pred začiatkom nakrúcania relácie, kde sa táto relácia vyrába, štúdio opustiť.

VII.
Dohľad nad súťažou a sťažnosti
1. Na dodržiavaní tohto hracieho poriadku v priebehu nakrúcania relácie v štúdiu dohliada
dramaturg relácie.
2. Dramaturg relácie je oprávnený a povinný prerušiť priebeh súťaže, ak má dôkazy o tom, že
by mohla byť alebo je ohrozený riadny chod súťaže; prerušenie súťaže uskutoční ihneď, len čo príslušné
indície zistí. Prerušenie priebehu súťaže oznámi zreteľne zvukovým signálom.
3. O priebehu príslušného dielu súťaže sa vyplní štatistický arch, v ktorom musí byť uvedený
zoznam súťažiacich, či súťaž prebehla v zhode s týmto hracím poriadkom alebo nie, a dosiahnutá výhra.
Záznam musí byť podpísaný dramaturgom relácie a vedúcim produkcie.
4. Súťažiaci môžu podávať sťažnosť na priebeh súťažnej časti relácie dramaturgovi relácie, a
to hneď počas hry, najneskôr pred vyhlásením víťaza súťaže. Dramaturg relácie ihneď rozhodne o tom,
či protest je oprávnený alebo nie. Ak je protest oprávnený, výsledky príslušného kola sa anulujú a kolo
sa hrá znovu.
VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút súťaže a pravidlá súťaže sú jediným štatútom a pravidlami súťaže Po škole.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Akékoľvek zmeny tohto štatútu je možné vykonať len písomnou formou, pričom platnosť a
účinnosť tohto štatútu ako aj všetky vykonané zmeny nastanú zverejnením na internetovej
stránke www.joj.sk/poskole.
Právne vzťahy medzi súťažiacimi a SP sa spravujú všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
Pokiaľ sa SP nerozhodne inak platia ustanovenia tohto štatútu pre všetkých súťažiacich bez
ohľadu na ich štátnu príslušnosť.
Tento štatút a pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť v deň ich podpisu oprávnenou
osobou.
Tento štatút ako aj pravidlá súťaže sa zverejňujú na webovej stranke www.joj.sk/poskole,
kde sa s nimi môžu súťažiaci dôkladne oboznámiť.
SP si vyhradzuje zmenu či úpravu pravidiel súťaže.
Výhrou v súťaži nevzniká právny nárok na výhru ako ani na ďalšie plnenia zo strany SP.

V Bratislave, dňa __. __ 2018
Slovenská produkčná, a.s.

