
ŠTATÚT SÚŤAŽE 

 

Usporiadateľom súťaže je nezisková organizácia Človek v ohrození, n.o., so sídlom Baštová 343/5, 811 03 

Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 082 001 (ďalej len “usporiadateľ”).  

Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami: 

 

Podmienky súťaže 

Prieskum ku kampani Predstavme si 2050 (ďalej len „Súťaž“) je žrebovacia súťaž určená fyzickým 

osobám s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len "súťažiaci"). Pre zapojenie sa do 

Súťaže je potrebné splniť 3 podmienky: 

• súťažiaci/ca vyplní anketu ku komunikačnej kampani Predstavme si 2050 

• zadá svoju e-mailovú adresu 

• udelí súhlas so spracovaním osobných údajov na účel súťaže a štatútom súťaže 

 

Každý súťažiaci/ca bude zaradený/á do žrebovania len raz. 

Trvanie súťaže 

Súťaž trvá od 26.4.2021 v čase od 6:00 do 9.5. 2021 v čase 23:59. 

Výhry 

• 1. výhra – smart hodinky Garmin vívoactive 4 Silver Gray  

• 2. výhra – vermikompostér Urbalive  

• 3. výhra – kniha NE/UDRŽATEĽNÍ od Žužu Gálovej 

Žrebovanie 

Do žrebovania budú zaradení všetci súťažiaci/ce, ktorí splnia podmienky Súťaže do 9. mája 2021 v čase 

do 23:59. Žrebovanie výhercov sa uskutoční najneskôr dňa 14.05.2021. Výhercovia a výherkyne budú 

kontaktovaní cez správu na nimi uvedenú e-mailovú adresu a tiež budú uvedení na sociálnych sieťach 

usporiadateľa. 

Osobitné ustanovenia 

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky súťažiacich v súvislosti s nesprávne 

poskytnutými, resp. nepresnými údajmi od súťažiacich, ako aj v súvislosti s neprevzatím výhry. 

Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej používaním. 

Akékoľvek vymáhanie výhier súdnou cestou je vopred vylúčené. 

 



 

 

 

Záverečné ustanovenia, osobné údaje a osobnostné práva 

Na spracúvanie osobných (a príp. aj iných) údajov súťažiach sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 18/2018 

Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zapojením sa do súťaže súhlasím s pravidlami súťaže. 

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a 

nebudú prenášané do tretích krajín, resp. nebudú predmetom. Moje osobné údaje nebudú poskytnuté 

na spracovanie iným prevádzkovateľom. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať preukázateľným 

oznámením tejto skutočnosti Usporiadateľovi. 

V súvislosti so spracovaním mojich osobných údajov mám nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k 

mojim osobným údajom, (ii) na opravu mojich osobných údajov, (iii) na vymazanie mojich osobných 

údajov, (iv) na obmedzenie spracovania mojich osobných údajov, ( v) namietať proti spracovávaniu 

mojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť mojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na 

príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. Poskytnutie vašich osobných 

údajov je zmluvnou požiadavkou a podmienkou pre účasť v Súťaži. Kontakt pre poskytnutie ďalších 

informácií o ochrane a spracovaní mojich osobných údajov je info@clovekvohrozeni.sk .  
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