ŠTATÚT DIVÁCKEJ SÚŤAŽE V RÁMCI RELÁCIE PRIATEĽ PES

I. Úvodné ustanovenia
Názov súťaže:
Divácka súťaž s magazínom Priateľ pes (ďalej len „súťaž“).
Forma súťaže:
Súťaž v zmysle § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ súťaže:
Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“ alebo „RTVS“), Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.
Súťaž bude vysielaná na televíznej programovej službe – Jednotka (ďalej len „Jednotka“).
Termín vysielania súťaže:
Súťaž sa vysiela od 12.12.2020 do 31.12.2021, v súlade s platnou televíznou programovou štruktúrou RTVS.
Zámer súťaže:
- zvýšiť atraktivitu vysielania relácie „Priateľ pes“,
- zvýšiť interaktivitu relácie,
- zvýšiť sledovanosť relácie.

II. Všeobecné ustanovenia

Propagácia súťaže:
Súťaž bude prezentovaná nasledovne:
a) ústnou formou prostredníctvom osoby, moderujúcej reláciu,
b) na sociálnych sieťach a webovej stránke relácie
Podmienky účasti:
Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba tak, že sa prihlási do súťaže zaslaním videa spolu s vyplneným registračným
formulárom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok. Prihlasovateľ musí byť fyzická osoba, staršia ako 18 rokov,
ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a vyslovila súhlas s pravidlami súťaže. Úplné vyplnenie požadovaných údajov a
odoslanie registračného formulára spolu s vyslovením súhlasu s pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov
prihlasovateľa v súlade so zákonom č. 18/2018 z.Z., je podmienkou zapojenia sa do súťaže.
Pravidlá súťaže:
1. Prihlasovateľ sa zapojí do súťaže zaslaním registračného formulára a videa na adresu: priatelpesmagazin@gmail.com
2. Videá zaslané do súťaže budú zverejnené na sociálnej sieti Facebook pod kontom Priateľ pes magazín. Každé kolo
súťaže bude prebiehať vždy od pondelka 06:00 do nedele 23:59. Tri videá, ktoré od divákov získajú najviac hlasov, budú
zverejnené v nasledujúcej TV relácii.
3. Maximálna dĺžka videa je 30 sekúnd. Video musí dodržať zásady slušnosti a byť v medziach zákona. Nesmie obsahovať
vulgarizmy a neslušné výrazy. Nesmie zosmiešňovať ľudí inej rasy, národnosti, vierovyznania, pohlavia alebo ľudí
žijúcich v iných podmienkach. V prípade, že bude vo videu použitý obsah, ktorý bude porušením vyššie uvedeného
pravidla, organizátor súťaže si vyhradzuje právo neuverejniť ho. Jeden prihlasovateľ môže za kalendárny mesiac do
súťaže prihlásiť len 1 video.
4. Prihlasovateľ v plnom rozsahu zodpovedá za vopred získaný súhlas zákonných zástupcov všetkých účinkujúcich vo
videu s použitím a zverejnením podobizne detí účinkujúcich vo videu. Prihlasovateľ má plnú zodpovednosť voči tretím
osobám v súvislosti s ich účasťou v projekte, ako aj v súvislosti s udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto
pravidiel, vrátane nárokov tretích osôb, uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov
upravujúcich a definujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Všetky
potrebné práva, súhlasy a potvrdenia, súvisiace s účasťou v projekte a udelením práv, súhlasov a potvrdení podľa týchto
pravidiel, si musí prihlasovateľ získať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak vyjde najavo, že
prihlasovateľ svojím konaním (resp. nekonaním alebo opomenutím) v rámci projektu a/alebo v súvislosti s ním porušil
akékoľvek práva tretej osoby, najmä práva na ochranu osobných údajov, autorské či osobnostné práva, je za takéto
porušenie plne zodpovedný, a ak organizátorovi a/alebo ktorémukoľvek spolupracujúcemu subjektu a/alebo akejkoľvek

tretej osobe v tejto súvislosti vznikne akákoľvek škoda a/alebo iná ujma, zaväzuje sa ju prihlasovateľ v plnom rozsahu
nahradiť.
5. Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci RTVS a prevádzkovateľovi Daniel Mrva – ATON MEDIA GROUP, Harmónia 3604,
900 01 Modra, IČO: 34678441 (ďalej len „prevádzkovateľ“) 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 spracovaním osobných údajov pre účel: vyhodnotenie súťaže, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia
s nimi, zasielanie informácií týkajúcich sa súťaže, a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné
údaje (mail, číslo telefónu).
6. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným
prejavom vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie do 31.1.2022. Po uvedenom období budú osobné údaje
súťažiacich mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Bližšie informácie na
www.priatelpesmagazin.sk.
7. Do súťaže sa nemôže prihlásiť osoba, ktorá je v pracovno-právnom vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže ani osoba, ktorá je
vo vzťahu k osobe podľa prechádzajúcej vety osobou blízkou podľa ustanovenie §116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.
Vyhodnotenie súťaže:
Výhercovia budú o cene upovedomení po ukončení hlasovania v konkrétnom kole.
1. Moderátorkou priamo vo vysielaní ústne
2. Po skončení vysielania aj prostredníctvom e- mailovej komunikácie.
Ceny v súťaži:
Ceny do súťaže budú zaraďované priebežne (ceny vecné), pričom minimálna hodnota jednej ceny je 30 € (slovom: tridsať
eur). Ceny do súťaže poskytuje spoločnosť Daniel Mrva - ATON MEDIA GROUP.
Odovzdanie ceny:
Cena bude výhercovi zaslané prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta, a. s., do 20 pracovných dní od zverejnenia
výhercu, alebo si ju výherca môže vyzdvihnúť osobne po vzájomnej dohode a po podpísaní preberacieho protokolu. V
prípade, že v deň žrebovania/vybratia vyhlasovateľ nemá potrebné údaje na doručenie výhry, 20 pracovných dní sa začne
rátať od oznámenia údajov.
Daňový režim:
Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky
ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie ceny výhercom, budú hradené Výhercom
v celej zákonom stanovenej výške. Vyhlasovateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z ceny podľa príslušného zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu ceny alebo
výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
Ostatné ustanovenia:
1. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže podľa tohto štatútu rozhoduje vyhlasovateľ.

III. Záverečné ustanovenia
1. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá súťaže
a súťaž sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, akým bol zverejnený pôvodný
štatút.
2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž odvolať.
3. 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.
Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom RTVS a účinnosť dňom jej zverejnenia. Tento štatút
stráca platnosť 31.12.2021.

