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ŠTATÚT SÚŤAŽE 
„#8 Kosiťácky kvíz – Tipnite si“ 

 
Tento štatút upravuje úplné súťažné podmienky propagačnej súťaže s názvom „#8 Kosiťácky kvíz – 
Tipnite si“ (ďalej len „súťaž“) na sociálnych sieťach organizátora súťaže, spoločnosti KOSIT a.s., a to 
na Facebook stránke „Za čistejší Východ“ a na verejnom profile sociálnej siete Instagram 
„kosit_kosice“. Štatút je záväzný pre všetkých súťažiacich a môže byť upravený len formou 

písomného dodatku k tomuto štatútu. 

 
 

1. Názov súťaže: 

„#8 Kosiťácky kvíz – Tipnite si“ 

 
 

2. Organizátor súťaže 

Obchodná spoločnosť KOSIT a. s., so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1169/V (ďalej len 
„organizátor súťaže“). 

 
 

3. Trvanie a miesto konania súťaže 

Začiatok súťaže: 24.02.2023 

Koniec súťaže: 26.02.2023 

Žrebovanie / určenie víťazov: 27.02.2023 

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky. 

 
 

4. Médiá určené pre súťaž 

Verejný profil sociálnej siete Facebook (ďalej aj ako „FB“) s názvom “Za čistejší Východ“ a verejný profil 
sociálnej siete Instagram (ďalej aj ako „IG“) s názvom „kosit_kosice”. 

 
 

5. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

5.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, dovŕšila 
15 rokov veku a splní všetky podmienky účasti v súťaži stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako 
„súťažiaci“). 

5.2. Súťaže sa nemôže zúčastniť súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom 
pracovnom vzťahu s organizátorom súťaže, ako ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto 
odseku v zmysle definície blízkej osoby podľa ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 
 

6. Podmienky účasti v súťaži a priebeh súťaže 

6.1. Do súťaže bude zaradený každý, kto organizátorovi súťaže v termíne konania súťaže pod súťažný 
príspevok na sociálnych sieťach špecifikovaných v článku 4 tohto štatútu, napíše do komentára 
správnu odpoveď na otázku: „Ktorá kombinácia odpadov patrí do hnedej nádoby na zber 
kuchynského BIO odpadu?“. 

6.2. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len jedenkrát v priebehu celého trvania súťaže a môže 
odpovedať na súťažnú otázku len jedenkrát v rámci všetky sociálnych sietí na ktorých bude súťaž 
prebiehať. Súťažiaci má nárok na jednu výhru v rámci súťaže. 

6.3. Do žrebovania bude zaradený každý súťažiaci, ktorý sa v období trvania súťaže zapojí do súťaže 
spôsobom uvedeným v odseku 6.1. tohto článku štatútu. 

6.4. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť komentár súťažiaceho, ktorý nebude zodpovedať 
určenej téme, alebo ktorý bude v rozpore s princípom tejto súťaže, bude amorálny, urážajúci alebo 
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inak nevhodný (ďalej len „nevhodný komentár“). V prípade zverejnenia nevhodného komentára 
na Facebooku alebo Instagrame organizátora, je tento oprávnený nevhodný komentár vymazať a 
zabrániť tak jeho šíreniu. Dôvody odmietnutia alebo vymazania nevhodného komentára budú 
organizátorom poskytnuté v lehote 3 (troch) pracovných dní, len na výzvu dotknutého súťažiaceho 
zaslanú na emailovú adresu: otazky@kosit.sk. 

6.5. Výhercovia budú vyžrebovaní za pomoci osobitného žrebovacieho softvéru zaručujúceho 
náhodnosť výsledkov žrebovania na neverejnom žrebovaní organizátora súťaže v jeho sídle. 
Žrebovanie výhier sa uskutoční v termíne podľa článku 3 tohto štatútu a do žrebovania budú 
zaradení všetci súťažiaci, ktorí splnili podmienky súťaže. Žrebovanie výhier bude prebiehať bez 
účasti notára. 

 
 

7. Výhra a jej odovzdanie 

7.1. Predmetom výhry v súťaži sú tieto ceny: hnedé vedierko na domáce triedenie kuchynského BIO 
odpadu. Každý súťažiaci môže počas celej súťaže získať len jednu výhru. 

7.2. Mená výhercov budú zverejnené na facebookovej stránke organizátora súťaže „Za čistejší 
Východ“. 

7.3. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 3 pracovných dní od termínu 
žrebovania a to prostredníctvom súkromnej správy odoslanej z FB stránky, resp. IG profilu 
organizátora súťaže. Spôsob a termín odovzdania výhry si organizátor dohodne priamo s 
výhercom. 

7.4. 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. Odovzdanie 
výhry náhradnému výhercovi nie je možné. 

7.5. Nárok na výhru a jej prevzatie zaniká dňa 31. mája 2023 a po tomto dátume nie je možné výhru 
prevziať. Ak si výherca neprevezme výhru, prepadá výhra v prospech organizátora súťaže s tým, 
že môže byť využitá na ďalšie marketingové účely bez nároku výhercu na akékoľvek ďalšie či 
náhradné plnenie. 

7.6. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Vecné 
ceny nie je možné vymeniť za finančnú výhru. 

7.7. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel štatútu, rozhodne o ich 
splnení, resp. nesplnení, organizátor súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného 
rozhodnutia, či podmienky stanovené pre výhru ceny boli splnené, alebo nie. 

 
 

8. Úprava a zmena pravidiel súťaže 

8.1. 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. 

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

 
 

9. Ochrana osobných údajov 

9.1. V súlade s NARIADENÍM 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, v skr. 
„GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z.z.) je organizátor súťaže aj prevádzkovateľom osobných 
údajov súťažiacich. 

9.2. Zapojením sa do súťaže súťažiaci dobrovoľne poskytuje organizátorovi svoje osobné údaje, 
ktoré sú nevyhnutné pre splnenie podmienok účasti v súťaži   a pre vyhodnotenie súťaže, 
ako aj pre overenie si totožnosti výhercu a odovzdanie výhry výhercovi. 

mailto:otazky@kosit.sk
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9.3. Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci organizátorovi súčasne svoj osobitný súhlas so spracovaním 
svojich osobných údajov poskytnutých súťažiacim v rámci súťaže, ktorý je nevyhnutný na účely 
propagácie súťaže, propagácie FB profilu „Za čistejší Východ“ alebo IG profilu „kosit_kosice“ počas 
trvania súťaže, príp. na ďalšie marketingové účely s tým spojené, a to v rozsahu meno, priezvisko, 
príp. podobizne a údaje na FB profile zapojených súťažiacich. Organizátor je oprávnený tieto údaje 
bezplatne uverejniť počas realizácie súťaže a pri vyhodnotení súťaže v súlade s týmto štatútom. 

9.4. Organizátor súťaže bude prostredníctvom e-mailu, telefonicky, alebo prostredníctvom Facebooku 
a/alebo Instagramu kontaktovať výhercu ohľadom odovzdania výhry. Výhra bude výhercovi 
odoslaná poštou na adresu výhercu poskytnutú v rámci súťaže. S výhercom, ktorému bude výhra 
odovzdaná osobne, organizátor dohodne termín a miesto odovzdania výhry. Pri osobnom prevzatí 
ceny organizátor môže vyhotoviť fotografiu výhercu a zverejniť ju, príp. použiť na propagačné účely 
súťaže a organizátora po dobu splnenia účelu súťaže. 

9.5. Spracovanie a ochrana osobných údajov poskytnutých a spracovaných organizátorom v rámci 
súťaže a v súvislosti s ňou sa spravuje v súlade s pravidlami a zásadami ochrany osobných údajov, 
ktoré sú stanovené v GDPR a v zákone č. 18/2018 Z.z., vrátane povinností organizátora a práv 
dotknutých osôb. Transparentné informácie o spracúvaní osobných údajov organizátorom sú 
k dispozícii na webovom sídle organizátora www.kosit.sk ako samostatný dokument „Vyhlásenie 
o ochrane osobných údajov“. 

9.6. Súťažiaci a výherca má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať 
od organizátora prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo 
na vymazanie osobných údajov a právo na zabudnutie, právo na obmedzenie spracúvania 
osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich 
osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať 
sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

9.7. Organizátor informuje súťažiacich ako dotknuté osoby v súlade so zásadami ochrany osobných 
údajov nasledovne: 

Prevádzkovateľ osobných údajov: 

KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice 
IČO: 36 205 214 
Zapísaná v OR OS KE I, odd. Sa, vl. č. 1169/V 
Zodpovedná osoba: Slavomíra Brzová, e-mail: brzova@kosit.sk, Tel.: +421 903 059 145. 

Účel spracúvania: účasť v reklamnej a propagačnej súťaži „#8 Kosiťácky kvíz – Tipnite si“. 

 
Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely 
identifikovania výhercu a odovzdania výhry. Bez údajov o výhercovi, ktoré umožňujú odovzdať 
výhru, nie je možné naplniť účel súťaže a odovzdať dotknutej osobe výhru. 

Právny základ spracúvania účastníkov a výhercov: podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), b), f) GDPR, § 

13 ods. 1 písm. a), b), f) zákona č. 18/2018 Z. z. (súhlas dotknutej osoby, spracúvanie na plnenie 
zmluvy a spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov). 

Kategórie osobných údajov účastníkov a výhercov: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, 
telefónne číslo a názov FB profilu alebo Instagram profilu dotknutej osoby príp. ďalšie údaje 
poskytnuté za účelom odovzdania výhry; tieto údaje organizátor získava a spracúva vo vopred 
určenej dobe trvania súťaže. 

Doba uchovania osobných údajov: organizátor uchováva získané údaje súťažiacich po dobu 
trvania súťaže a údaje výhercov aj po uskutočnení žrebovania až do odovzdania výhry, najneskôr 
do 31. 5. 2023. Organizátor poskytnuté osobné údaje súťažiacich 30 dní po ukončení súťaže 
zlikviduje. Údaje výhercov uchováva organizátor v nevyhnutnom rozsahu pre účely daňové, 
účtovné a archivačné v lehote určenej príslušnými právnymi predpismi. 

Kategória príjemcov osobných údajov: prevádzkovateľ neposkytuje údaje tretím osobám. 

Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín. 

Informácia o existencii automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania: výhercovia sú 
žrebovaní náhodne automatizovaným systémom, ktorý umožňuje nediskriminačné a transparentné 
žrebovanie a takéto žrebovanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a 
prevádzkovateľom. 

http://www.kosit.sk/
mailto:brzova@kosit.sk
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10. Zverejnenie štatútu súťaže 

Tento štatút súťaže bude uverejnený na webovej stránke www.kosit.sk. 
 
 

11. Zodpovednosť za škodu 

Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti sa bude riadiť 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. 

 
 

12. Záverečné ustanovenia 

12.1. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o 
hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

12.2. Organizátor súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä 
problémy súvisiace s poskytovaním internetového pripojenia a pod. 

12.3. 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. 

12.4. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci súťažiaci svoj súhlas s týmto štatútom. 

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

 

 
V Košiciach, dňa 24.02.2023 
KOSIT a. s. 

http://www.kosit.sk/
http://www.kosit.sk/

	ŠTATÚT SÚŤAŽE
	1. Názov súťaže:
	2. Organizátor súťaže
	3. Trvanie a miesto konania súťaže
	4. Médiá určené pre súťaž
	5. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
	6. Podmienky účasti v súťaži a priebeh súťaže
	7. Výhra a jej odovzdanie
	8. Úprava a zmena pravidiel súťaže
	9. Ochrana osobných údajov
	Prevádzkovateľ osobných údajov:
	10. Zverejnenie štatútu súťaže
	11. Zodpovednosť za škodu
	12. Záverečné ustanovenia

