
ŠTATÚT SÚŤAŽE 

„Fotosúťaž Milujeme prírodu“ 

Tento štatút upravuje úplné súťažné podmienky propagačnej súťaže s názvom „Fotosúťaž Milujeme prírodu“ 
(ďalej len „súťaž“). Štatút je rovnako záväzný pre všetkých účastníkov súťaže a môže byť upravený len formou 
písomného dodatku k tomuto štatútu. 

1. Názov súťaže:  

„Fotosúťaž - Milujeme prírodu“ 

2. Organizátor súťaže  

Obchodná spoločnosť KOSIT a.s., IČO: 36205214, so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1169/V (ďalej len „organizátor“).   

3. Trvanie a miesto konania súťaže 

Začiatok súťaže: 16.4.2018.  

Koniec súťaže: 16.máj 2018.  

Žrebovanie: 21.máj 2018 

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky. 

4. Médiá určené pre súťaž  
Internetové stránky www.kosit.sk,  verejný profil sociálnej siete Facebook s názvom „Za čistejšie Košice“, 
printové letáky, iné online média.  
 

5. Základný princíp a popis súťaže  

1/ Do súťaže bude zaradený každý, kto organizátorovi v termíne konania súťaže pošle aspoň jednu fotografiu 
na tému „Milujeme prírodu“.  

2/ Výhrou v súťaži sú ceny: 

1. Tablet - Lenovo TAB 3 10 PLUS 
2. Fotoaparát - Sony Cyber-Shot DSC-W810 
3. Smart hodinky - Huawei Band 2 Pro 

3/ V  súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov sú uvedené 
výhry oslobodené od dane z príjmov.  

4/ Organizátor súťaže prostredníctvom Facebooku „Za čistejšie Košice“ a webovej stránky www.kosit.sk, 
zverejní výherné fotografie a na ním uvedený telefonický alebo emailový kontakt oznámi výhercovi typ a 
hodnotu výhry.  

5/ Žrebovanie výhier bude prebiehať bez účasti notára. 

6/ Mená výhercov budú zverejnené najneskôr do 3 dní od žrebovania na internetovej stránke www.kosit.sk 
a na facebookovej stránke „Za čistejšie Košice“. 

6. Podmienky zaradenia do súťaže  

1/ Každý kto organizátorovi prostredníctvom: 

a. webového formulára uverejneného na stránke www.kosit.sk, alebo 
b. súkromnej správy na facebookový profil „Za čistejšie Košice“ alebo 
c. e-mailovej správy na fotosutaz@kosit.sk  

odošle minimálne jednu fotografiu na tému „Milujeme prírodu“ bude zaradený do žrebovania o výhry v tejto 
súťaži. 
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2/ Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť fotografiu súťažiaceho, ktorá nebude zodpovedať určenej téme, 
alebo ktorá bude v rozpore s princípom tejto súťaže, bude amorálna, urážajúca alebo inak nevhodná (ďalej len 
„nevhodná fotografia“). V prípade zverejnenia nevhodnej fotografie na Facebooku organizátora, je tento 
oprávnený nevhodnú fotografiu vymazať a zabrániť tak je šíreniu. Dôvody odmietnutia alebo vymazania 
nevhodnej fotografie budú organizátorom poskytnuté v lehote 3 pracovných dní, len na výzvu dotknutého 
súťažiaceho zaslanú na emailovú adresu: fotosutaz@kosit.sk.     

7. Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier  

1/ Oboznámenie účastníka súťaže o získaní výhry bude prebiehať telefonicky, správou na Facebooku, a/alebo 
e-mailovým oznámením o výhre. Spôsob a termín odovzdania výhry si organizátor dohodne priamo s 
výhercom. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, odoprie súhlas, resp. nesplní inú 
podmienku podľa týchto pravidiel súťaže, cena prepadáva v prospech organizátora.  

2/ Nárok na výhru a jej prevzatie zaniká dňa 1. júla 2018 a po tomto dátume nie je možné výhru prevziať. Ak si 
výherca neprevezme výhru, prepadá výhra v prospech organizátora s tým, že môže byť využitá na ďalšie 
marketingové účely bez nároku výhercu na akékoľvek ďalšie či náhradné plnenie.  

3/ Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre výhru ceny boli 
splnené, alebo nie.  

9. Odovzdanie výhier náhradnému výhercovi  

Odovzdanie výhry náhradnému výhercovi nie je možné.  

10. Súdne vymáhanie výhier v súťaži  

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. Vecné ceny nie je možné 
vymeniť za finančnú výhru. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel štatútu, 
rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení, organizátor súťaže.  

11. Úprava a zmena pravidiel súťaže  

1/ Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť 
štatút súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a 
poskytnutia náhrady.  

2/ Zmenu alebo úpravu tohto štatútu sa organizátor súťaže zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým 
dôjde k vyhláseniu súťaže. 

12. Osobné údaje  

1/ V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení je organizátor súťaže aj 
prevádzkovateľom osobných údajov. Účelom spracúvania osobných údajov získaných v súvislosti s touto 
súťažou je odovzdanie výhry výhercovi osobne alebo poštou (kuriérskou službou). Organizátor súťaže bude 
prostredníctvom e-mailu, telefonicky, alebo prostredníctvom Facebooku kontaktovať výhercov ohľadom 
odovzdania výhry. Výhercovia, ktorým budú výhry zaslané poštou zadajú svoje osobné údaje v rozsahu: meno, 
priezvisko, adresa doručenia a mobilný kontakt do súkromnej správy na Facebooku organizátora alebo e-
mailom. S výhercami, ktorým budú výhry odovzdané osobne, organizátor dohodne termín odovzdania výhry. 
Pri osobnom prevzatí ceny organizátor môže vyhotoviť fotografiu výhercu a zverejniť ju, príp. použiť na 
propagačné účely súťaže a organizátora. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Organizátor poskytnuté 
osobné údaje výhercov 30 dní po ukončení súťaže zlikviduje.  

2/ Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi svoj súhlas s tým, že organizátor je oprávnený na účely 
realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj propagácie FB profilu „Za čistejšie Košice“ počas trvania 
súťaže, prípadne na ďalšie marketingové účely s tým spojené bezplatne použiť meno, priezvisko a adresu 
doručenia výhry výhercov, príp. ich podobizne, najmä ich bezplatne uverejniť počas realizácie súťaže a pri 
vyhodnotení súťaže v súlade s týmto štatútom.  

3/ Zapojením sa do súťaže udeľuje súťažiaci organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním všetkých ním 
poskytnutých osobných údajov výlučne na účely realizácie a propagácie súťaže. Súhlas so spracúvaním 
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osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred určenú dobu trvania súťaže a je možné ho kedykoľvek, 
bezplatne, písomne, formou listu doručeného organizátorovi súťaže odvolať (počas doby konania súťaže to 
však má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže). Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným 
údajom všetky práva ustanovené najmä v § 28 a nasl. z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

4/ Súťažiaci účasťou v súťaži potvrdzuje, že bol organizátorom poučený o existencii jeho práv v zmysle 
ustanovenia § 28 a nasl. z. č. 122/2013 Z. z., najmä o práve požadovať od organizátora na základe písomnej 
žiadosti vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú 
predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, likvidáciu jeho 
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, ako aj o práve namietať voči 
zverejňovaniu jeho osobných údajov a jeho podobizne. 

13. Zverejnenie štatútu súťaže  

Tento štatút súťaže bude uverejnený na facebookovej stránke „Za čistejšie Košice“ a na webovej stránke 
www.kosit.sk dňa 16. apríla 2018. Jeho vymazanie zo stránky sa uskutoční najskôr po tridsiatich (30) dňoch od 
dňa ukončenia súťaže.  

14. Zodpovednosť za škodu  

Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti so súťažou bude riešená podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak v dôsledku konania alebo nekonania účastníka súťaže vznikne 
organizátorovi súťaže alebo ostatným účastníkom súťaže akákoľvek ujma, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, 
povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.  

15. Záverečné ustanovenia  

1/ Propagačná spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 
171/2005 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

2/ Vyhlasovateľ nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy súvisiace 
s poskytovaním internetového pripojenia a pod. 

3/ V prípade potreby výkladu ktoréhokoľvek ustanovenia tohto štatútu je pre záväznosť výkladu rozhodujúce 
stanovisko KOSIT a.s. V prípade rozporu ustanovení tohto štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným 
alebo iným materiálom obdobnej povahy alebo iným oznámením organizátora, vo všetkých týchto prípadoch 
týkajúcich sa súťaže majú vždy prednosť ustanovenia tohto štatútu 

4/ Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú všetci Účastníci súťaže svoj súhlas s týmto štatútom.  

5/ Tento štatút sa spravuje právnym poriadkom SR a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na 
webovej stránke organizátora: www.kosit.sk. 

 

V Košiciach, dňa 16. 4. 2018 

Kosit a.s. 
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