ŠTATÚT SÚŤAŽE
“Beseda so spisovateľom Jozefom Banášom”
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na
jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.
1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Obec Spišské Bystré
Sídlo: Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
IČO: 00326542
DIČ: 2020674975
Zapísaný v registri:
2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 22.04.2022 do 26.04.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do
súťaže.
3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov.
Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec organizátora súťaže.
4. Podmienky účasti v súťaži:
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže odpovedal na otázku: "Kde sa
uskutoční beseda so spisovateľom Jozefom Banášom?" komentárom pod súťažným príspevkom.
5. Výhra
Výhrou v súťaži sú 2 lístky pre jednu osobu na besedu s Jozefom Banášsom, termín konania akcie
28.04.2022 v Spišskom Bystrom, o 18:00 hod., kultúrny dom Villa Cubach. Výhra nepodlieha daňovej
povinnosti.
6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude jeden víťaz vyžrebovaní spomedzi platne
prihlásených účastníkov náhodným výberom deň po ukončení súťaže, ktorí získa 2 lístky na besedu
s Jozefom Banášom, termín konania akcie 28.04.2022 v Spišskom Bystrom, kultúrny dom Villa
Cubach.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovom profile obce Spišské Bystré. Víťaz
tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude
reagovať na oznámenie výhry do 2 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.
Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.
8. Ochrana osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie a správa záväzkového vzťahu medzi účastníkom
súťaže a Organizátorom súťaže v súlade s ustanoveniami tohto Štatútu.
Osobné údaje sa získavajú priamood účastníka súťaže.
Organizátor súťaže archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa účastníka súťaže po dobu jedného
roka od vyhodnotenia súťaže a následne po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.
Osobné údaje účastníka súťaže nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak
túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis, alebo ak je to dohodnuté medzi účastníkom súťaže a
Organizátorom súťaže.
Poskytnuté osobné údaje Organizátor nezverejňuje, okrem mena a priezviska víťazov súťaže v zmysle
tohto Štatútu.
Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany
osobných údajov Organizátor súťaže nerealizuje.
Účastník súťaže má práva dotknutej osoby, ktoré si môžu uplatniť u Organizátora, ako
prevádzkovateľa spracúvania osobných údajov. Práva dotknutej osoby sú upravené v článkoch 12 až
22 Nariadenia Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Súťažiaci ako dotknutá osoba
má právo: (i) na prístup k svojim osobným údajom, (ii) na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii)
na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) na výmaz osobných údajov, (v) na
prenosnosť údajov, (vi) podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov SR, pri podozrení, že sa osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.
V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných
údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov
alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje
zlikvidované.
9. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť
Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto
záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná,
spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
V Spišskom Bystrom, dňa 22.04.2022

