Štatút
reklamnej a propagačnej súťaže organizátora LGM, s.r.o.
s názvom „EVA MISS Sympatia 2020“
1. Základné ustanovenia
1.1

Reklamnú a propagačnú súťaž „EVA MISS Sympatia 2020“ (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť
LGM, s.r.o., so sídlom Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 44 964 692, spoločnosť zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 98631/B (ďalej ako
„organizátor“) a to v rámci súťaže dievčenskej a ženskej krásy „MISS Slovensko 2020“, ktorej finálový
večer sa uskutoční v priamom prenose TV JOJ dňa 25.04.2020 a ktorú organizátor organizuje spoločne so
spoločnosťou OKLAMČÁK Production a TV JOJ. Technickú realizáciu zabezpečuje spoločnosť A SMS
s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 25950/B (ďalej ako „technický realizátor“).

1.2

Poskytovateľom ceny do súťaže je spoločnosť: HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s., Nám. SNP 14,
811 06 Bratislava, IČO: 31 371 981 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel Sa, vložka číslo 3276/B, ktorá je tiež prisľubujúcim a poskytovateľom výhry.

1.3

Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti
jej účastníkov a pravidlá súťaže.

1.4

Hracím dňom je každý deň v termíne od 13.07.2020 do 14.08.2020.
2. Účel
Účelom súťaže je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti sledovanosť súťaže
„MISS Slovensko 2020“.
3. Trvanie súťaže
Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky a uskutoční sa v nasledovnom
čase:
Začiatok súťaže
13.07.2020
od 00:01

14.08.2020

Koniec súťaže
do skončenia súťažnej časti finále
„MISS Slovensko 2020“.
Ukončenie súťaže bude oznámené
moderátorom finálového večera.

4. Spôsob propagácie
Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: inzertných strán a televíznej
upútavky v spolupracujúcich printových a elektronických médiách, na internetovej stránke organizátora
www.miss-slovensko.sk a profiloch Organizátora na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Obsahom
inzertných strán sú fotografie dvanástich finalistiek súťaže krásy MISS Slovensko 2020. Okrem mena a
miesta bydliska je pod fotografiou každej finalistky uvedené pridelené súťažné číslo a hlasovacie číslo pre
potreby SMS hlasovania. Obsahom propagácie na internetovej stránke organizátora www.missslovensko.sk sú aj informácie o veku, výške, znamení a krátke bio o finalistkách súťaže krásy MISS
Slovensko 2020.
5. Podmienky účasti v súťaži
5.1

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba- užívatelia mobilných sietí slovenských operátorov, ktorí
zašlú hlas výlučne prostredníctvom mobilného telefónu (ďalej „MT“) cez SIM kartu, okrem zamestnancov
vyhlasovateľa a rodinných príslušníkov zamestnancov vyhlasovateľa (ďalej aj ako „účastník súťaže“). Do
systému nebudú registrované hlasy, ktoré budú zaslané z MT so SIM kartou od iného ako slovenského
operátora alebo z inej technologickej platformy ako MT (napr. internet).

5.2

Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému
pomeru k organizátorovi súťaže, k zmluvnému partnerovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo

podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116
Občianskeho zákonníka. Ďalej tiež osoby, ktoré pre odoslanie SMS správ v rámci hry použili akýkoľvek
automatizovaný systém alebo iný podobný spôsob umožňujúci automatické odosielanie SMS.
5.3

V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude odovzdaná a v prípade že výhra jej
bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy
organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.
6. Pravidlá

6.1

Hlasovania je možné zúčastniť sa tak, že hlasujúci najneskôr do konca súťaže zašle prázdnu SMS správu
na pridelené číslo finalistky (9501-9512) v sieťach slovenských mobilných operátorov. Ak nie je technicky
možné zaslať prázdnu SMS z mobilného telefónu, užívateľ môže zaslať v SMS akýkoľvek znak. Jednou
hlasovacou SMS správou môže hlasujúci odovzdať hlas iba jednej súťažiacej. Hlasovacie SMS budú prijaté
do hlasovania len v prípade, že budú zaslané v správnom formáte. Odpoveď na hlasujúcu SMS nebude
hlasujúcim zasielaná.

6.2

Jeden súťažiaci môže počas celého trvania súťaže poslať viacero SMS. Počet hlasov pre konkrétnu
súťažiacu v súťaži o EVA MISS Sympatia 2020 zaslaných z jedného MT (z jednej SIM karty) nie je
obmedzený. Do záverečného žrebovania o hlavnú výhru bude zaradené telefónne číslo MT (z jednej SIM
karty) toľkokrát, koľkokrát bol z jeho MT zaslaný platný a včas zaregistrovaný platný hlas.

6.3

Cena jedného SMS hlasu sa skladá z ceny za hlasovaciu SMS, ktorá je účtovaná na základe cenníka
operátorov v sume 1,50,- € vrátane DPH.

6.4

Organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.

6.5

Z doručených herných SMS bude po skončení súťaže vyžrebovaný účastník, ktorý poslal platnú hernú SMS
správu. Výhru získava ten účastník súťaže, ktorého SMS bude po skončení súťaže za účasti notára náhodne
vyžrebovaná prostredníctvom generátora náhodných čísel, a to za predpokladu, že tento účastník v rámci
súťaže príjme tel. hovor od notára na číslo, z ktorého bola herná SMS odoslaná, do 45 sekúnd po prvom
zazvonení. Pri tomto telefonáte je vyžrebovaný účastník súťaže povinný uviesť svoje meno, priezvisko,
adresu trvalého pobytu. Pokiaľ takto určený účastník hovor neprijme (z akéhokoľvek dôvodu), kontaktuje
notár rovnakým spôsobom ďalšieho vyžrebovaného účastníka, ktorý môže získať príslušnú výhru pri
splnení rovnakých podmienok. Pokiaľ účastník príjme hovor do 45 sekúnd po prvom zazvonení a uvedie
svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, získava výhru v súťaži.

6.6

SMS správy odoslané v rozpore s uvedenými pravidlami hry sa hry nezúčastnia, cenu uhradenú za takto
poslanú SMS správu organizátor nevracia.
7. Výhra

7.1

V súťaži je určená výhra: dovolenka od CK Hydrotour pre 2 osoby v Jordánsku na 8 dní, ktorá zahŕňa
ubytovanie v hoteli Tala Bay Resort 5* na 7 nocí so službami all inclusive, služby delegáta CK Hydrotour,
servisný poplatok, palivový príplatok vrátane leteckej dopravy z Bratislavy do Aqaby a späť. V cene
zájazdu nie sú zahrnuté: komplexné cestovné poistenie a fakultatívne výlety.

7.2

Súťažiaci, ktorý splní podmienky podľa tohto štatútu a prijme hovor od notára vyhráva príslušnú výhru.

7.3

Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.
8. Odovzdanie výhry

8.1

Výherca bezodkladne po tom, ako mu bolo oznámené, že vyhral, najneskôr však do troch dní je povinný
oznámiť organizátorovi svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, kontaktnú adresu, číslo cestovného
dokladu a zároveň je povinný oznámiť kontaktné údaje ďalšieho účastníka zájazdu (meno, priezvisko,
bydlisko, číslo cestovného dokladu) v rozsahu potrebnom k účasti na zájazde. V prípade že výhru získal
účastník súťaže mladší ako 18 rokov, musí byť zastúpený zákonným zástupcom.

8.2

Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je
osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou
platnosťou o odovzdaní výhry.

8.3

Organizátor odovzdá výhru výhercovi na základe protokolu a to osobne alebo doporučene poštou alebo
kuriérskou službou na adresu určenú výhercom do siedmich dní od splnenia podmienok uvedených v bode
8.1 tohto Štatútu súťaže.

8.4

V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi podľa bodu 8.3 tohto článku alebo ak výherca nesplní
svoje povinnosti podľa bodu 8.1 tohto článku, výherca stráca právo na získanie výhry.

8.5

Výherca nie je povinný výhru prijať.
9. Výhry a daň z príjmov

9.1

Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením.

9.2

Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i)
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote
neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená
od dane.

9.3

Výherca je povinný podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov podať
daňové priznanie a zaplatiť z hodnoty výhry daň vo výške 19 % .
10. Osobné údaje a osobnostné práva

10.1

Zaslaním SMS správy súťažiaci, ako dotknutá osoba, udeľuje organizátorovi, ako prevádzkovateľovi,
dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon o ochrane
osobných údajov“) , ktoré poskytne v rámci súťaže organizátorovi za účelom preverenia totožnosti
účastníka súťaže a odovzdania výhry.

10.2 Zásady ochrany osobných údajov, povinnosti prevádzkovateľa a práva dotknutej osoby sa riadia 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) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a ust. § 34 Zákona o ochrane
osobných údajov.
10.3 Organizátor informuje súťažiaceho, ako dotknutú osobu, v súlade so zásadami ochrany osobných údajov
o nasledovných skutočnostiach:
a) Prevádzkovateľom je:
spoločnosť: LGM, s.r.o.
sídlo: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sro, vložka č. 98631/B
IČO: 44 964 692
kontaktné údaje: tel. 02/20855100, email: dpo@lgm.sk
zodpovedná osoba: Peter Jurák
b) účel spracovania: odovzdanie výhry náhodne vyžrebovanému účastníkovi súťaže a následná komunikácia
s výhercom ako aj odovzdanie výhry. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je
nevyhnutná pre účely identifikovania výhercu. Bez poskytnutia osobných údajov o výhercovi, nie je možné výhru
výhercovi odovzdať.
c) právny základ spracúvania: podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), b), f) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a), b), f)
Zákona o ochrane osobných údajov.
d) rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo cestovného dokladu,
telefonický kontakt, emailový kontakt. Tieto údaje získava organizátor súťaže následne po vyžrebovaní výhercu
obvykle formou telefonického rozhovoru.

e) doba uchovávania osobných údajov: organizátor ako aj sprostredkovateľ neuchováva anonymizované
telefónne čísla súťažiacich dlhšie ako sa uskutoční žrebovanie. Údaje výhercu prevádzkovateľ uchováva pre účely
daňové, účtovné a archivácie, najdlhšie po dobu 10 rokov.
f) kategórie príjemcov osobných údajov: prevádzkovateľ
poskytuje osobné údaje nasledovným
sprostredkovateľom:
- štáb/externí spolupracovníci
- A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, zápis Obchodný register Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sro,
vložka č.:25950/B, IČO: 35 830387
- HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, zápis Obchodný register Okresný
súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3276/B, IČO: 31 371 981
- notár overujúci výsledky hlasovania
Dôvodom zdieľania osobných údajov výhercu je vzájomná spolupráca pri plnení povinností vyplývajúcich pri
poskytnutí výhry.
g) presun do tretích krajín: prevádzkovateľ nebude poskytovať osobné údaje do iných krajín
10.4 Informácia o existencii automatizovanom rozhodovaním vrátane profilovania. Výherca je žrebovaný náhodne
automatizovaným systémom, ktorý umožňuje nediskriminačné a transparentné žrebovanie a takéto
žrebovanie je nevyhnutné na pridelenie výhry.
10.5 Dotknutá osoba má právo na:
- daný súhlas kedykoľvek odvolať,
- na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môže realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti
na e-mailovú adresu dpo@lgm.sk,
- žiadať o opravu osobných údajov,
- právo obmedzenia spracúvania poskytnutých osobných údajov,
- právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov z informačného systému poskytovateľa,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov,
- právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
- právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
- ochranu svojich práv realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky.
10.6 Účastník súťaže, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne,
úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník súťaže zapojením do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom
oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné
informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor poučuje účastníka súťaže , že
poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a účastník súťaže môže
kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu ako aj
tento svoj súhlas odvolať.
10.7 Každý účastník súťaže prihlásením sa do súťaže, zároveň udeľuje organizátorovi súťaže bezodplatný súhlas
(privolenie) podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na použitie jeho zvukového záznamu v súvislosti so
súťažou.
11. Osobitné ustanovenia
11.1

Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru
vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

11.2

Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou
v súťaži, resp. s výhrou.

11.3

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa
resp. nevyužitím výhry.

11.4

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové
služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám (alebo za pomoci tretích osôb).

11.5

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa
vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť
tento štatút súťaž a jej pravidlá.

11.6

Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu súťaže dievčenskej a ženskej krásy
„MISS Slovensko 2020" a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12. Záverečné ustanovenia

12.1

Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej trvania na internetovej
stránke organizátora www.miss-slovensko.sk a prostredníctvom printových a elektronických. médií.

12.2

Pravidlá súťaže vstupujú do platnosti v deň ich uverejnenia na internetovej stránke www.missslovensko.sk. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Štatút súťaže resp. zmeniť termín
konania súťaže.

12.3

Všetci účastníci súťaže sú týmito pravidlami viazaní a účasťou v súťaži sa ich zaväzujú dodržiavať.

12.4

Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

V Bratislave dňa 12.07.2020

