Pravidlá vedomostnej súťaže
„Valentínska výhra“
Tieto pravidlá vedomostnej súťaže (ďalej len „Pravidlá“) upravujú podmienky a priebeh vedomostnej
súťaže (kvízu) „Valentínska výhra“ (ďalej len „Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom,
ktorý záväzne upravuje podmienky Súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto uvedené v
televíznych spotoch určených spotrebiteľom a na web stránke adventnavyhra.joj.sk, pričom pre
organizáciu Súťaže a určenie jej výhercu je záväzné iba toto úplné znenie Pravidiel. Tieto Pravidlá
môžu byť zmenené výlučne písomne.
Článok I.
VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
1. Súťaž vyhlasuje a organizuje Slovenská produkčná, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3006/B, IČO: 35
843 624, (ďalej len „Vyhlasovateľ“ a/alebo „Organizátor“). Organizátor Súťaž technicky
zabezpečuje prostredníctvom technického správcu systému, spoločnosti MegaVox, s.r.o., so sídlom
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, Vložka č. 22840/B (ďalej len „Správca“).
Článok II.
ÚČEL SÚŤAŽE
1. Účelom Súťaže je výlučne podpora aktivít a značky Vyhlasovateľa. Pre účasť v Súťaži nie je
podmienkou zaplatenie vkladu.
2. Súťaž je propagačnou súťažou a vedomostným kvízom v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z.
o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.
3. Súťaž nie je hazardnou hrou.
Článok III.
TRVANIE SÚŤAŽE A MIESTO SÚŤAŽE
1. Súťaž bude prebiehať od 08.02.2020 a 15.02.2020 (ďalej len „doba trvania Súťaže“). Súťaž bude
vysielaná soboty v rámci relácie Valentínska výhra v dĺžke 30´minút popoludní a bude vysielaná na
televíznej programovej službe JOJ PLUS (ďalej len „PLUS“).
2. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov ako aj osoby mladšie ako 18 rokov so
súhlasom zákonného zástupcu s trvalým pobytom na území SR.
3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov Organizátora a/alebo
Správcu a im blízke osoby (podľa § 116 a nasl. Občianskeho zákonníka). V prípade, že sa zistí, že
výherca je takou vylúčenou osobou, nevzniká mu nárok na výhru, táto výhra mu nebude odovzdaná
a prepadá v prospech Organizátora.
Článok IV.
PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
1. Divák televíznej programovej služby PLUS spĺňajúci predpoklady podľa článku III. Pravidiel sa
stáva účastníkom Súťaže v okamihu úspešného spojenia sa s automatickým telefónnym systémom
prostredníctvom zatelefonovania na telefónne číslo 0900 712 987, cena spojenia je 2,00 EUR s
DPH. Úspešné spojenie s automatickým telefónnym systémom znamená, že sa volajúcemu ozve

automatická hláska, ktorá mu oznámi či jeho telefonát je náhodne vybraný a bude môcť odpovedať
na otázky, alebo mu oznámi inú hlášku. Každá iná automatická hláška okrem tej, ktorá oznamuje
prepájanie do štúdia znamená, že telefonát nebol náhodne vybraný a účastník stratil možnosť
odpovedať na otázku v štúdiu. Takýto telefonát je následne po doznení hlášky automaticky
ukončený. Každé jedno zatelefonovanie na telefónne číslo 0900 712 987, ktoré je spojené s
automatickou telefónnou ústredňou (teda bola prehraná účastníkovi akákoľvek automatická hláška)
je zaúčtované sumou dve (2) eurá s DPH, resp. podľa cenníka operátora, s ktorým má divák
uzatvorenú zmluvu o pripojení. Cena spojenia podľa cenníka operátora podľa predchádzajúcej vety
tohto článku neprekročí sumu dve (2) eurá s DPH.
2. Moderátor po úspešnom nadviazaní spojenia položí účastníkovi vedomostnú otázku s tromi
možnosťami odpovedí, ale iba jedna možnosť je správna. Účastník odpovedá moderátorovi Súťaže.
V prípade ak účastník odpovedá správne na položenú vedomostnú otázku vyhráva 100,- EUR
(slovom: sto eur). V prípade ak účastník na položenú vedomostnú otázku neodpovie správne,
nevyhráva žiadnu výhru. Na tú istú otázku bude odpovedať ďalší účastník po úspešnom nadviazaní
spojenia, v prípade správnej odpovede vyhráva 100,- EUR (slovom: sto eur). V prípade nesprávnej
odpovede sa postupuje rovnako /účastník nevyhráva žiadnu výhru a na tú istú otázku bude
odpovedať ďalší účastník/.
3. Moderátor položí každému účastníkovi len jednu vedomostnú otázku, účastník má len jednu
možnosť odpovedať na položenú vedomostnú otázku.
4. Po správnom zodpovedaní vedomostnej otázky, je hovor účastníka ukončený, následne po skončení
relácie sa Organizátorom poverená osoba spojí s účastníkom za účelom zapísania osobných údajov
v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, bydlisko, číslo účtu. Peňažné
prostriedky budú účastníkovi, ktorý v Súťaži správne zodpovedal položenú otázku poukázané na
ním uvedený bankový účet.
5. Po nesprávnom zodpovedaní vedomostnej otázky sa hovor s účastníkom končí.
6. Účastník sa môže Súťaže zúčastniť aj opakovane, vždy však musí ísť o jedinečný hovor účastníka po
dovolaní sa do automatického telefónneho systému.
7. Ak sa Organizátor a výherca nedohodnú inak, platí že výhra bude odovzdaná spôsobom a v čase,
ktorý určí Organizátor. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech Organizátora súťaže.
8. Na výhru v Súťaži nie je právny nárok, výhry v Súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.
9. Daňová povinnosť účastníka sa spravuje ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.
10. Výhry v telefonickej Súťaži sú výhercom zasielané do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia výhry,
najneskôr do 180 dní odo dňa skončenia Súťaže.
Článok V.
OSOBITNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Súťaže, ako aj právo Súťaž skrátiť, odložiť,
prerušiť alebo zrušiť. Akékoľvek sporné otázky týkajúce sa Súťaže, jej organizácie alebo vzniku
nároku na výhru, bude s konečnou platnosťou rozhodovať Organizátor. Účastník Súťaže s takýmto
postupom Organizátora svojou účasťou v Súťaži bezvýhradne súhlasí.
2. Účastník Súťaže súhlasí s Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, že sa zistí, že
účastník Súťaže konal v rozpore s Pravidlami , stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo Súťaže mu
plynúcu, najmä nárok na cenu. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia Pravidiel, má

Organizátor Súťaže právo, výlučne na základe vlastného uváženia, vylúčiť účastníka zo Súťaže.
Rozhodnúť o prípustnosti účasti Účastníka v Súťaži má po nadviazaní telefonického spojenia s
automatickým telefónnym systémom moderátor Súťaže, resp. poverená osoba.
3. Organizátor nenesie zodpovednosť za konanie tretích osôb, účastníkov Súťaže alebo osôb inak sa
podieľajúcich na Súťaži.
4. Organizátor, ani Správca nezodpovedajú za poruchy telekomunikačných služieb, elektronickej
pošty, internetu, softwarové a hardwarové chyby, prerušenie telefonického spojenia, nemožnosť
telefonického spojenia, poštové služby, výpadky dodávok elektrickej energie a ani iné podobné
príčiny pre obmedzenie telefonickej, elektronickej a inej komunikácie. Organizátor, ani Správca
nezodpovedajú za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými
účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry, ani za
žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám (alebo za pomoci tretích osôb), najmä tak, ako sú uvedené
vyššie.
5. Organizátor, ani Správca nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry
pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane.
6. Organizátor, ani Správca nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti
s realizáciou výhier.
Článok VI.
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA
1. Účastníci Súťaže, ktorý sa zapojili do Súťaže prostredníctvom verejných mobilných elektronických
komunikačných služieb poskytovaných spoločnosťou Orange, spoločnosťou Telekom,
spoločnosťou SWAN, alebo spoločnosťou O2, ktoré využívajú mobilné hlasové služby (nie pevné
telefónne linky) (ďalej len „mobilné linky“) berú na vedomie a súhlasia s tým, že sú automaticky
a bezplatne zaradení aj do spotrebiteľskej propagačnej súťaže "Bohatá zima s TV JOJ" o možnosť
vyhrať ceny a prémie až do výšky 18.000,- EUR (pred zdanením) a zároveň súhlasia s jej
pravidlami, ktoré sú uverejnené na internetových stránkach valentinskavyhra.joj.sk
Článok VII
Spracovanie osobných údajov
1. Prevádzkovateľ osobných údajov:
Spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov, teda subjektami, ktoré spracovávajú osobné
údaje dotknutej osoby (účastníka súťaže), je spoločnosť MegaVox, s.r.o., so sídlom Kutlíkova
17, 851 02 Bratislava, IČO: 35 799 676, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v
Bratislave, oddiel Sro, vložka číslo 22840/B (ako organizátor súťaže) a 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 (ako
vyhlasovateľ súťaže) (ďalej spolu aj ako „Prevádzkovateľ“).
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“).

2. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:
a)

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých
nevyhnutnom na plnenie účelu a podmienok súťaže.

osôb

výlučne

v rozsahu

b)

Prevádzkovateľ spracováva za účelom účasti v súťaži a odovzdania resp. vyplatenia výhier
osobný údaj, a to telefónne číslo, z ktorého účastník súťaže volal do súťaže a ktorého
spracovanie je nevyhnutné na dosiahnutie účelu účasti účastníka v súťaži a odovzdania
výhier.

c)

Prevádzkovateľ spracováva za účelom odovzdania a/alebo vyplatenia výhry súťaže
nevyhnutné osobné údaje výhercov, ktorými sú: meno, priezvisko, dátum narodenia,
telefónne číslo, bydlisko, číslo účtu. Tieto údaje sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu
odovzdania a/alebo vyplatenia výhry.

d)

Prevádzkovateľ spracováva za účelom výroby a vysielania programu, v rámci ktorého
bude súťaž vysielaná, osobné údaje dotknutej osoby, v rozsahu meno, priezvisko, hlasový
prejav, prípadne iné osobné údaje, ktoré účastník súťaže sám dobrovoľne počas
telefonického rozhovoru s moderátorom uvedie,

e)

Prevádzkovateľ spracováva za účelom vykonania zrážky dane podľa zákona č. 595/2003
Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov osobný údaj výhercov finančných
výhier v hodnote vyššej ako 350,- Eur (slovom tristopäťdesiat Eur), a to dátum narodenia,
ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu vykonania zrážky dane z finančnej výhry.
Na účely uvedené v bode 2 písm. a), b) a d) ZSOU Prevádzkovateľ spracováva osobné
údaje uvedené v bode 2 písm. a) b) a d) ZSOU na základe súhlasu dotknutej osoby
(účastníka súťaže).
Na účely uvedené v bode 2 písm. c) a e) ZSOU Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje
bode 2 písm. c) a e) ZSOU na základe osobitného zákona.

3.

Doba uchovania osobných údajov:
Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje podľa bodu 2 písm. b) ZSOU najneskôr do 2
rokov od realizácie telefonického spojenia.
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.
Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje podľa bodu 2 písm. d) ZSOU 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, pokiaľ
dotknutá osoba, v prípadoch, kedy právnym základom spracovania osobného údaju dotknutej
osoby je jej súhlas, nevyužije svoje právo odvolať súhlas so spracovaním osobného údaju skôr.

4. Identifikácia príjemcov osobných údajov:
Za účelom odvysielania programu, v ktorom bude súťaž prezentovaná a informovania o súťaži
a výhercoch súťaže Prevádzkovateľ poveril spracovaním osobných údajov v rozsahu podľa
bodu 2 písm. d) tohto článku VII, spoločnosť MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 618 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 29871/B (ďalej len „Sprostredkovateľ“), ktorá je
vysielateľom televíznej programovej služby JOJ na základe licencie č. T/39 zo dňa 27.07.1995
a licencie č. TD/15 zo dňa 22.12.2009, (ii) televíznej programovej služby JOJ PLUS na základe

licencie T/219 zo dňa 09.09.2008 a licencie č. TD/16 zo dňa 22.12.2009, (iii) televíznej
programovej služby WAU na základe licencie č. TD/109 zo dňa 26.03.2013, (iv) televíznej
programovej služby RiK na základe licencie č. TD/144 zo dňa 04.11.2014 a (v) televíznej
programovej služby ŤUKI na základe licencie č. TD/148 zo dňa 09.06.2015
a prevádzkovateľom audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie sprístupňovaných
verejnosti prostredníctvom internetových stránok www.joj.sk.
Prevádzkovateľ nie je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb (účastníkov
konania) žiadnym tretím stranám s výnimkou Sprostredkovateľa.
5. Práva dotknutých osôb (práva účastníkov a úspešných účastníkov súťaže (výhercov) vo
vzťahu k spracovaniu osobných údajov):
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
a/alebo za MegaVox, s.r.o. na adrese office@megavox.sk alebo
- písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, a to Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1,
831 01 Bratislava a/alebo MegaVox, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 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 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 podľa ZSOU.
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 podľa článku 5 písm. e) ZSOU 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.
6. 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 office@megavox.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 2
5988 8111 a/alebo 0906 099 986, alebo písomne na adrese Slovenská produkčná, a.s.,
Brečtanová 1, 831 01 Bratislava a/alebo MegaVox, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava.
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
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 súťaže
a spoločnosťou MegaVox, s.r.o., ako organizátorom 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 a za MegaVox, s.r.o. na adrese office@megavox.sk alebo
písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa - Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01
Bratislava a/alebo MegaVox, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava alebo
telefonicky, za Slovenskú produkčnú, a.s. na telefónnom čísle: +421 2 5988 a za MegaVox,
s.r.o. na telefónnom čísle 0906 099 986,

Článok VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Každý je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel na internetovej adrese adventnavyhra.joj.sk
2. Tieto Pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny sú platné a účinné ich zverejnením na internetovej
stránke valentinskavyhra.joj.sk
Slovenská produkčná, a.s. a MegaVox, s.r.o.
Bratislava, dňa 26.11.2019

