Pravidlá súťaže
1. Úvodné ustanovenia
Vyhlasovateľom súťaže je: Úrad na ochranu
oznamovateľov protispoločenskej činnosti so
sídlom: Námestie slobody 29, 811 06 Bratislava,
IČO: 53621948, DIČ: 2121473541 (ďalej aj ako
,,ÚOO“).
Účelom tejto súťaže je dostať do povedomia
verejnosti činnosť a poslanie ÚOO.

2. Podmienky účasti
Do súťaže sa môže zapojiť výlučne Účastník –
fyzická osoba vo veku najmenej 16 rokov, ktorá
splní podmienky uvedené nižšie a zároveň nie
je žiadnym ustanovením týchto pravidiel
vylúčená zo súťaže.
Nevyhnutnou podmienkou účasti v súťaži je
splnenie podmienok stanovených v bode 4
týchto pravidiel.
Súťaž nie je určená pre právnické osoby. Do
súťaže sa nemôžu zapojiť ani osoby v
pracovnom pomere alebo v pomere
obdobnom pracovnému pomeru k ÚOO a ich
blízke osoby. Blízkou osobou sa rozumie osoba
v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
právnych predpisov.
Účastník prejavuje svojím zapojením sa do
súťaže súhlas s pravidlami a podmienkami
súťaže.

3. Trvanie súťaže
Súťaž sa začína 20.10.2022 a končí sa
28.10.2022 o 10:00 hod. ÚOO má právo
predĺžiť alebo inak zmeniť uvedenú dobu,
počas ktorej sa má súťaž uskutočniť.

4. Pravidlá súťaže
Na zaradenie do súťaže je potrebné mať
zriadený platný profil na sociálnej sieti

Facebook alebo Instagram a odpovedať
komentárom na otázku ÚOO označenú ako
,,SÚŤAŽ“ a položenú Účastníkom na Facebook
a Instagram stránkach ÚOO (ďalej aj ako
,,príspevok SÚŤAŽ“). Každý Účastník sa môže
do súťaže zapojiť len raz.

5. Cena
Ceny:
• 3x mikina (1ks pre jedného výhercu,
výhercovia si môžu vybrať farbu
čiernu/ružovú a veľkosť S/M/L/XL),
• zápisník Nemlčať je zlato spolu s perom,
• tričko s nápisom ,,Poctivo“ (výherca si
môže vybrať farbu modrú/ružovú/čiernu a
veľkosť S/M/L),
• taška a zápisník
• taška, kde bude: mikina, zápisník a tričko
(výherca si môže vybrať farbu a veľkosť
S/M/L mikiny a trička).

6. Losovanie
ÚOO v súťaži odovzdá/odošle výhercom ceny
uvedené vyššie, pričom 6 (slovom: šesť)
výhercov
budú
určení
v
losovaní
uskutočnenom
zo
strany
ÚOO
prostredníctvom
elektronického
online
generátora a 1 (slovom: jeden) výherca bude
vybraný formou hlasovania zamestnancov
odboru komunikácie a prevencie ÚOO
o najlepší komentár (ďalej len ako „losovanie“).
Losovanie sa uskutoční spomedzi všetkých
Účastníkov, ktorí sa platne zapojili do súťaže a
ktorí zároveň splnili všetky podmienky súťaže v
lehote stanovenej v bode 3 týchto pravidiel.
Nebudeme akceptovať komentáre Účastníkov,
ktorí neodpovedajú na otázku alebo používajú
nenávistný jazyk. Výhercovia budú určení v
losovaní, ktoré sa uskutoční 28.10.2022 o 12:00
hod.

7. Osobitné ustanovenia
ÚOO upovedomí výhercov súťaže o výhre bez
zbytočného odkladu po uskutočnení losovania
podľa bodu 6 týchto pravidiel, a to označením

výhercov v komentári na príspevok SÚŤAŽ
a zaslaním súkromnej správy na sociálnej sieti
Facebook alebo Instagram, podľa toho, kde sa
Účastník do súťaže zapojil. Osoba, ktorá bola
losovaním podľa bodu 6 týchto pravidiel
určená za výhercu, stratí právo na výhru, ak sa
ÚOO nepodarí ju skontaktovať ani do 5
pracovných dní odo dňa jej vylosovania. Osoby,
ktoré stratili právo na výhru, sa od okamihu
straty práva na výhru nepovažujú za výhercov v
súťaži. Výhry, ktoré nebudú odovzdané
výhercom z dôvodu, že títo nesplnia všetky
podmienky súťaže alebo z dôvodov výslovne
uvedených v týchto pravidlách, prepadajú v
prospech ÚOO.

8. Ochrana osobných údajov
ÚOO ako prevádzkovateľ postupuje pri
spracúvaní osobných údajov v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len
„Nariadenie“), ako aj v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
ochrane osobných údajov“). Práva Účastníka
pri spracovaní osobných údajov na účely
realizácie súťaže podliehajú režimu Nariadenia,
ako aj zákona o ochrane osobných údajov v
platnom znení. Podrobnejšie informácie, ktoré
sa týkajú spracovania osobných údajov, práv
Účastníka a podmienok ochrany osobných
údajov sú zverejnené aj na webovej adrese:
https://www.oznamovatelia.sk/ochranaosobnych-udajov/
Na aký účel ÚOO spracúva Vaše osobné
údaje a aké osobné údaje spracúva?
ÚOO spracúva iba tie osobné údaje, ktoré sú
nevyhnutné k realizácii súťaže a odovzdanie
výhry (pre účely zapojenia sa Účastníkov do
súťaže, vyhodnotenie splnených podmienok,
identifikáciu výhercu, odovzdanie výhry).
Osobné údaje Účastníkov súťaže ÚOO
spracúva v rozsahu – užívateľské meno
zaregistrované
na
Facebooku
alebo
Instagrame. Osobné údaje výhercov ÚOO
spracúva v rozsahu – meno a priezvisko, adresa

bydliska (resp. adresa na doručenie výhry),
telefónne číslo.
Na akom právnom základe ÚOO spracúva
Vaše osobné údaje?
Právnym základom je zmluvný vzťah medzi
Vami ako Účastníkom súťaže a ÚOO, na
základe ktorého máte po splnení stanovených
podmienok možnosť získať ceny poskytnuté
do súťaže. Vaše osobné údaje ÚOO spracúva,
aby bolo možné splniť zmluvný záväzok, a to je
vyhodnotenie súťaže a doručenie výhry.
Ako dlho bude ÚOO spracúvať a uchovávať
Vaše osobné údaje?
Osobné
údaje
Účastníkov
súťaže
(používateľské meno na Facebooku alebo
Instagrame) bude ÚOO spracúvať na dobu
potrebnú pre vyhodnotenie súťaže. Osobné
údaje výhercov súťaže bude ÚOO spracúvať a
uchovávať na dobu určenú príslušnými
právnymi predpismi pre oblasť daní,
účtovníctva a registratúry.
Kto môže mať prístup k Vašim osobným
údajom?
Osobné údaje odovzdávate ÚOO - ako
prevádzkovateľovi - za účelom zapojenia sa do
súťaže a prevzatia výhry prostredníctvom
sociálnej siete Facebook alebo Instagram. V
procese spracúvania Vašich osobných údajov,
ktoré sa netýkajú organizovania súťaže a
doručenia výhry, vystupuje spoločnosť Meta
Platforms, Inc. ako prevádzkovateľ a za takéto
spracúvanie mimo spracúvania na účely súťaže
ÚOO nezodpovedá. Súťaž nie je sponzorovaná,
odobrená ani riadená spoločnosťou Meta
Platforms, Inc. a nemá s ňou žiaden vzťah.
Osobné údaje výhercu odovzdávame pre účely
doručenia výhry Slovenskej pošte, a.s. alebo
vybranej kuriérskej spoločnosti. Prenos údajov
do tretích krajín sa neuskutočňuje.
Aké práva v súvislosti so spracúvaním Vašich
osobných údajov máte?
Účastník súťaže, ako dotknutá osoba, má právo
na prístup k svojim osobným údajom a na ich
opravu, právo obmedziť ich spracúvanie
a požiadať o ich vymazanie. V závislosti od
osobitostí procesu spracúvania údajov môže
mať Účastník tiež právo na prenosnosť údajov

a právo namietať ich spracúvanie. Účastníci
môžu svoje práva uplatňovať alebo žiadať
vysvetlenie v súvislosti so svojimi osobnými
údajmi prostredníctvom e-mailu:
osobneudaje@oznamovatelia.sk.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri
spracúvaní osobných údajov boli porušené jej
práva chránené Nariadením a zákonom o
ochrane osobných údajov, má právo podať
sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;
tel.:+421/2/32313214;
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

9. Záverečné ustanovenia
Výhercovia nemajú právo na zámenu výhry
alebo výplatu jej hodnoty formou finančnej
kompenzácie. Výherca berie na vedomie, že
nárok na výhru je neprenosný. ÚOO
neposkytne výhru inej osobe ako výhercovi, a
to ani tretej osobe, ktorá je výhercom výslovne
určená. Výhercovia nemajú právo uplatňovať si
na ÚOO vady výhry ani uplatniť si reklamáciu
výhry.
Zamestnanci ÚOO v priebehu súťaže radi
odpovedia všetkým záujemcom o účasť
v súťaži ako aj všetkým Účastníkom súťaže na
ich otázky. Kontaktovať zamestnancov ÚOO je
možné e-mailom na nižšie uvedené adresy:
sekretariat@oznamovatelia.sk
ako
aj
telefonicky na čísle: +421 948 935 166.

