Štatút súťaže
„STE V SERIÁLOCH DOMA?“
I. – Názov a účel užívateľskej súťaže
1. Názov užívateľskej súťaže je „STE V SERIÁLOCH DOMA?“. Účelom organizovania uvedenej
užívateľskej súťaže je reklama a podpora značky ITB Development.

II. – Vyhlasovateľ (Organizátor) súťaže
1. Vyhlasovateľom a organizátorom užívateľskej súťaže „STE V SERIÁLOCH DOMA?“ (ďalej len „Súťaž“)
je spoločnosť ITB Development a.s., so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 35870176 (ďalej
len „Organizátor“).
2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky a bude prebiehať na webe
itb.sk/sutaz-podorysy
3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba nad 18 rokov s bydliskom na území Slovenskej
republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode VIII. 1. tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).
III. – Začiatok a ukončenie súťaže
1. Súťaž sa uskutoční v termíne od 01. 10. 2018 do 31. 10. 2018 a bude mať tri kolá:
 1. súťažné kolo sa uskutoční od 01. 10. 2018, 0:00 – 31. 10. 2018, 23:59
 2. súťažné kolo sa uskutoční od 01. 11. 2018, 0:00 – 30. 11. 2018, 23:59
 3. súťažné kolo sa uskutoční od 01. 12. 2018, 0:00 – 31. 12. 2018, 23:59

IV. – Pravidlá súťaže
1. Pre zapojenie sa do súťaže musí návštevník zadať svoju odpoveď, meno a priezvisko, e-mail, súhlasiť
so štatútom súťaže. Súhlas so zasielaním noviniek o projektoch ITB je dobrovoľný.
2. Súťaž pozostáva z troch súťažných kôl. Jedno kolo bude trvať počas jedného mesiaca. Súťažná otázka
bude uvedená v rámci každého kola na webovej stránke www.itb.sk/sutaz-podorysy.
V. – Výhry
1. Cenami v súťaži v každom kole sú: poukážka na ľubovoľný nákup produktu v internetovom obchode
BONAMI v hodnote 50 eur.

VI. – Žrebovanie
1. Vyhodnotenie súťaže prebehne začiatkom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom dane
súťažné kolo prebiehalo. Výherca daného kola bude žrebovaný zo všetkých správnych odpovedi. Mená
výhercov budú zverejnené na stránke itb.sk/sutaz-podorysy. Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom.
Výhry budú výhercom doručené Organizátorom súťaže alebo poverenou osobou na náklady
Organizátora. V prípade, že si súťažiaci neprevezme výhru v príslušnej lehote, prepadá táto výhra v

prospech Organizátora súťaže. Organizátor nezodpovedá za škodu, stratu a iné znehodnotenie výhry
pri jej preprave.
VII. – Účasť v súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov
1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne
dodržiavať. Zároveň v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so
spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže Organizátorovi súťaže a to v rozsahu titul,
meno, priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt. Účastník udeľuje súhlas aj so spracovaním a
použitím svojich osobných údajov na marketingové účely Organizátorovi súťaže. Tento súhlas je možné
kedykoľvek písomne (na adresu uvedenú v čl. II. vyššie), mailom (itb@itb.sk), alebo telefonicky +421 2
321 017 21) odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Organizátorovi súťaže (kontaktnou
osobou je p. Helena Sališová). Osobné údaje Organizátor spracúva po dobu trvania súťaže, a jeden (1)
rok po ukončení súťaže, a po uplynutí doby zabezpečí ich likvidáciu. Zásady a pravidlá ochrany
a spracúvania osobných údajov nájdete online na: http://www.itb.sk/oou, ktoré obsahujú aj poučenie
o právach dotknutej osoby.
2. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súťaže súhlas s tým, že Organizátor súťaže je oprávnený
uverejniť mená a priezviská výhercov v oznamovacích prostriedkoch a použiť ich na reklamné a
propagačné účely Organizátora súťaže a na webovej stránke www.itb.sk/sutaz-podorysy, prípadne
na sociálnych sieťach Organizátora bez nároku na odmenu.
VIII. – Osobitné ustanovenia
1. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom Organizátora súťaže alebo osobou im blízkou je
povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy Organizátora súťaže vrátiť, resp. nahradiť
Organizátorovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať.
Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom
množstve ako určí Organizátor súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné
plnenie. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s
výhrou a jej užívaním.
3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže a štatút kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť,
predĺžiť či bez náhrady ukončiť. Organizátor súťaže je oprávnený použiť mená v oznamovacích
prostriedkoch, ako aj ich použiť na reklamné a propagačné účely Organizátora súťaže bez nároku na
odmenu.
IX. – Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút je uložený v sídle Organizátora súťaže.
2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora súťaže.
3. Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom
Organizátora súťaže.

4. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
V Bratislave dňa 24. 09. 2018

