ŠTATÚT SÚŤAŽE „MOJA OÁZA S REGINOU“
NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Účel vydania
Účelom vydania štatútu je určenie pravidiel súťaže „Moja oáza s Reginou prebiehajúcej na Facebooku v špeciálne
vytvorenej verejnej skupine „Moja oáza s Reginou“, ktorá je spravovaná zamestnancami RTVS.
1.2. Pojmy a skratky

1.2.1.

Vyhlasovateľ súťaže – je Rozhlas a televízia Slovenska so sídlom Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47
232 480

1.2.2.

Sociálne siete – sú webovou službou určenou k interakcii, komunikácii a zdieľaniu obsahu medzi
používateľmi sociálnych sietí.

1.2.3.

Skupina na sociálnych sieťach – označuje prvok sociálnej siete Facebook slúžiaci na združovanie určitého
okruhu užívateľov, ktorí tu môžu diskutovať, zdieľať udalosti, fotografie, videá, dokumenty alebo zasielať správy
ostatným členom.

1.2.4.

Verejná skupina – je skupina, ktorej obsah aj členovia sú viditeľní pre všetkých užívateľov Facebooku, ale títo
do nej nemôžu prispievať, bez toho, aby sa stali jej členmi. Členstvo nevyžaduje potvrdenie od administrátora
alebo člena skupiny.

1.2.5.

Administrátor skupiny – je osoba, ktorá má oprávnenia schvaľovať, pridávať a regulovať obsah v skupine
Príspevok – je každý textový/grafický/linkovaný obsah, ktorý sa zverejní na profile alebo v skupine na
sociálnych sieťach.

1.3. Súvisiace predpisy
Ustanovenia Štatútu a priebeh Súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov.
Súvisiace predpisy:
§116 OZ – vylúčení zo Súťaže – úprava
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
Nariadenie EÚ - Článok 26 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

1.4. Kľúčové slová
Štatút, súťaž, sociálne siete, skupina na sociálnych sieťach, verejná skupina, administrátor skupiny, profily na
sociálnych sieťach, pravidlá, výhra, výherca, príspevok, súťažný príspevok, GDPR, osobné údaje

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2.1. Názov súťaže

Názov súťaže je „Moja oáza s Reginou“.
2.2. Miesto priebehu súťaže
Súťaž prebieha na Facebooku v skupine „Moja oáza s Reginou“ ktorú spravujú zamestnanci RTVS.
2.3. Trvanie súťaže
Súťaž trvá od 1.6.2021 do 30.6.2021
2.4. Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Vyhlasovateľa a ich blízke osoby (v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení). Ak sa výhercom v súťaži stane takáto osoba alebo osoba, ktorá nesplní aspoň jednu z
podmienok súťaže, nárok na výhru jej nevznikne, výhra jej nebude odovzdaná a ak už jej bola výhra odovzdaná, je táto
osoba povinná výhru vrátiť Vyhlasovateľovi bezodkladne po jeho výzve. V takom prípade nastupuje na jej miesto ďalší
súťažiaci a tento sa stáva novým výhercom.
2.5 Pravidlá súťaže
2.5.1.

Súťaž bude prebiehať od 1.6.2021 do 30.6.2021 na Facebooku v skupine „Moja oáza s Reginou“.

2.5.2.

Vyhlasovateľ súťaže zverejní v skupine „Moja oáza s Reginou“ úvodný príspevok, ktorým vyzve užívateľov
Facebooku k zapojeniu sa do súťaže. Príspevok bude obsahovať výzvu s podmienkami súťaže, link na tento
štatút a linky súhlasu so spracovaním osobných údajov z pohľadu GDPR. Podmienky súťaže, link na tento štatút
a linky súhlasu so spracovaním osobných údajov z pohľadu GDPR budú zároveň uvedené aj v popise skupiny
„Moja oáza s Reginou“ na Facebooku.
Úlohou súťažiaceho je odfotiť, urobiť záber svoje záhrady, predzáhradky, terasy alebo balkónu, ktorý pre neho
najviac vystihuje stelesnenie zeleného raja a vyhotovenú fotografiu spolu s krátkym komentárom (max. 15 slov)
pošle prostredníctvom riadne vyplneného kontaktného formulára na internetovej stránke súťaže
https://regina.rtvs.sk/ s uvedením kontaktných údajov: meno a priezvisko, adresa, mail, telefónne číslo.
Prihlásené/vybraté fotografie uverejní vyhlasovateľ súťaže na Facebooku v skupine „Moja oáza s Reginou.
Veľkosť jednotlivej fotografie musí byť maximálne 3 MB a nesmie byť staršia ako 12 mesiacov.
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči RTVS, ktorí pošlú fotografiu s prislúchajúcim komentárom, podľa
bodu 2.5.3. v termíne od 1.6.2021 – 30.6.2021. Súťažiaci zaslaním fotografie a príspevkom k nej potvrdzuje, že
je jej autorom. Zaslaním svojho príspevku dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR podľa
bodu 2.10. tohto Štatútu. Zaslaním fotografie a prislúchajúcim komentárom do redakcie Rádia Regina autor
príspevku udeľuje RTVS bezodplatný súhlas na ich zverejnenie a šírenie (vo vysielaní, na sociálnych sieťach a
na webovej stránke Rádia Regina) v nevyhnutnom rozsahu na naplnenie účelu tejto súťaže.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

Po splnení podmienok súťaže (bod 2.5.3) bude súťažiaci zaradený do súťaže o hlavnú cenu 4-dňový pobyt pre
2 osoby v hoteli Kubo v Kúpeľoch Lúčky s plnou penziou, 4x liečebnými procedúrami, neobmedzeným vstupom
do bazénov, 1x vstupom do vitálneho sveta na 60 minút, 1 x vstup do kardiofitness na 1 hodinu, 1 x vstup do
soľnej jaskyne a o 4 x týždennú cenu v kategórii „Fotografia týždňa“ o ročné predplatné časopisu Záhradkár.

2.5.6.

Dňom zverejnenia súťažnej fotografie (od 1.6.2021) na Facebooku v skupine „Moja oáza s Reginou“ umožňuje
Vyhlasovateľ súťaže akémukoľvek užívateľovi sociálnej siete Facebook (členovi aj nečlenovi skupiny „Moja oáza
s Reginou“) hlasovať za fotografiu formou kliknutia na „Páči sa mi to“ pod danou fotografiou.

2.5.7.

Dňa 30.6.2021 Vyhlasovateľ súťaže ukončí možnosť zapojenia sa do súťaže (formou zasielania alebo pridávania
fotografií) uverejnením oznamu formou príspevku o ukončení súťaže v skupine „Moja oáza s Reginou“ . Od
okamihu ukončenia budú mať hlasujúci (členovia aj nečlenovia skupiny) k dispozícii ďalších 9 dní na priradenie
„Páči sa mi to“ k jednotlivým fotografiám zverejneným v skupine „Moja oáza s Reginou“.

2.5.8.

Možnosť priraďovania „Páči sa mi to“ bude ukončená 9.7.2021 o 12:00, kedy administrátor skupiny vyhodnotí
súťaž.

2.5.9.

Vyhlásenie víťaza hlavnej výhry a odovzdanie hlavnej výhry prebehne v termíne od 12.7.2021 do 13.7.2021.

2.5.10. Výhercovia týždenných cien a hlavnej ceny budú uverejnení vo forme meno, iniciála priezviska, mesto/obec na
stránke www.rtvs.sk a vo vysielaní Rádia Regina.
2.5.11. Pre potreby odovzdania výhry nadviaže Vyhlasovateľ súťaže kontakt s výhercom prostredníctvom súkromnej
správy na sociálnej sieti Facebook. Od výhercu bude žiadané zaslanie kontaktných údajov v súlade s GDPR.
2.5.12. V prípade, ak sa Vyhlasovateľovi súťaže nepodarí skontaktovať s výhercom a výherca sa s Vyhlasovateľom
neskontaktuje prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook do 48 hodín od jeho vyhlásenia, jeho
nárok na výhru zaniká a výhru získava súťažiaci s druhým najvyšším počtom „Páči sa mi to“.
2.5.13. Vyhlasovateľ je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá súťaže a
súťaž sa riadi zmenenými či novými pravidlami zverejnenými sociálnej sieti Facebook.
2.5.14. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v odôvodených prípadoch odvolať súťaž.
2.5.15. Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovení zákona č.171/2005 Z. z. Zákona o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.5.16. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom sponzorované, schválené, spravované alebo inak prepojené so spoločnosťou
Facebook.
2.6. Spôsob určenia víťazov
2.6.1.

Víťazom súťaže a hlavnej ceny sa stáva autor fotografie, ktorá získa najvyšší počet „Páči sa mi to“ pod
súťažnou fotografiou v skupine „Moja oáza s Reginou“ v období od 1.6.2021 do 30.6.2021 do 12:00. Vyhlásenie
víťaza prebehne v termíne od 12.7.2021 do 13.7.2021.

2.6.2.

Víťazom „Fotografie týždňa“ sa stáva autor fotografie, ktorá získa najvyšší počet „Páči sa mi to“ pod súťažnou
fotografiou v skupine „Moja oáza s Reginou“ uverejnenej v období: 1.6. – 7.6.2021 s vyhlásením víťaza:
11.6.2021; 8.6. – 14.6.2021 s vyhlásením víťaza: 18.6.2021; 15.6. – 21.6.2021 s vyhlásením víťaza 25.6.2021;
22.6. – 28.6.2021 s vyhlásením víťaza: 2.7.2021

2.7. Výhry
2.7.1.
Odovzdanie výhry prebehne korešpondenčne alebo online v termíne od 12.7.2021 do 15.7.2021. Hlavnou cenou
- výhrou v súťaži je poukaz na 4-dňový pobyt pre 2 osoby v hoteli Kubo v Kúpeľoch Lúčky s plnou penziou, 4x
liečebnými procedúrami, neobmedzeným vstupom do bazénov, 1x vstupom do vitálneho sveta na 60 minút, 1 x
vstup do kardiofitness na 1 hodinu, 1 x vstup do soľnej jaskyne. Platnosť poukazu je do: 31.3.2022. 4 x týždennou
cenou je ročné predplatné časopisu Záhradkár.
2.7.2.

Maximálna hodnota hlavnej výhry je 800 € a týždennej výhry 20,90 €. Vyhlasovateľ neuhrádza súťažiacim žiadne
náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Vyhlasovateľ nezodpovedá
za škody vzniknuté neuplatnením, nevyzdvihnutím alebo neprijatím výhry účastníkom súťaže.

2.8. Odovzdanie výhry
2.8.1.

Na spôsobe odovzdania výhry sa Vyhlasovateľ súťaže dohodne s výhercom súťaže.

2.8.2.

Daňový režim

2.8.3.

Vyhlasovateľ nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č.595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov.

2.8.4.

V prípade výhry v zmysle § 8 ods. 10 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení oznámi
Vyhlasovateľ výhercovi výšku nepeňažnej výhry, aby výherca mohol predmetnú výšku správne zdaniť.
Vyhlasovateľ upozorňuje, že zdaneniu podliehajú len prijaté výhry v hodnote prevyšujúcej 350 € (§ 9 ods. 2 písm.
m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení). Bremeno zaplatenia dane z príjmov vzniká
výhercovi prevzatím výhry.

2.8.5.

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej
kompenzácie.

2.8.6.

Ceny do súťaže poskytujú partneri súťaže spoločnosti News and Media Holding a.s. (týždenná cena) a KÚPELE
LÚČKY a.s. (hlavná cena).

2.9. Ostatné ustanovenia
2.9.1.

Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu. Účasť v súťaži ani výhru nie
je možné súdne vymáhať, ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

2.9.2.

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel hry podľa tohto štatútu rozhoduje Vyhlasovateľ súťaže.

2.9.3.

V zmysle § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka, výhry zo súťaží nemožno vymáhať. Na výhru v súťaží nie je
právny nárok.

2.9.4.

Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá účasti meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá
účasti a účasť sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, ako bol zverejnený
pôvodný štatút. Štatút je zverejnený na: www.rtvs.org/statuty.

2.10. Ochrana osobných údajov
2.10.1.

Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci Vyhlasovateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, IČO: 47 232 480 (ďalej len: „Vyhlasovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a
o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel: vyhodnocovanie súťaží, vedenie evidencie súťažiacich,
komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná
adresa, kontaktné údaje (mail, telefón).Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným,
konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie 2 rokov od
vyčerpania výhry. Po uvedenej lehote budú osobné údaje súťažiacich mechanicky zlikvidované (skartované)
a nebudú

ďalej

spracúvané

v

žiadnej

databáze.

Bližšie

informácie

na

www.rtvs.org

alebo

zodpovednaosoba@rtvs.sk.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1. Záväznosť
3.1.1. Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže obsiahnuté v tomto štatúte.
3.2. Platnosť a účinnosť
3.2.1. Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť
dňom jeho zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňa 31.12.2021.

