Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ ORGANIZOVANÝCH NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH
(ďalej aj „Štatút“)
1. Organizátor súťaže realizovanej prostredníctvom sociálnych médií (ďalej „Súťaž“) je
spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46
Bratislava, IČO: 35 850 370, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B (ďalej „Organizátor“). Realizátorom Súťaže je spoločnosť JandL,
marketing a reklama, s.r.o. so sídlom Štefánikova 6, 811 05 Bratislava, IČO: 31 356 036,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 5554/B
(ďalej ako „Realizátor“).
2. Súťaž začína dňom zverejnenia statusu Súťaže na Facebooku Organizátora alebo na inej
sociálnej sieti a trvá 15 dní od zverejnenia statusu Súťaže.
3. Účastníkom Súťaže môže byť každý kto má aspoň 16 rokov a kto sa do súťaže zapojí cez
sociálnu sieť- Organizátora. Účastníkom Súťaže nemôže byť zamestnanec Organizátora,
a ani žiadnej z dcérskych spoločností Organizátora alebo Realizátora.
4. Výherné ceny sú: prvá súťaž 50x sklenená fľaša pre 50 vyžrebovaných správnych
odpovedí, druhá súťaž pre 50 vybraných najkrajších fotiek.
5. Podmienky súťaže
Zapojiť sa do Súťaže je možné tak, že súťažiaci zareaguje na zverejnenie statusu Súťaže
a správne odpovie na otázku alebo splní zadanie, a to v čase trvania súťaže alebo určenom
v statuse.
6. Výhercom sa stane každý kto správne odpovie alebo splní zadanie Súťaže, a to v určenom
čase alebo v počte určených výherných cien a koho organizátor vyžrebuje alebo vyberie.
V prvej súťaži bude 50 výhercov, ktorých organizátor vyžrebuje zo správnych odpovedí
súťažiacich. V druhej súťaži bude 50 výhercov, ktorých vyberie organizátor ako 50 najkrajších
fotiek. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom správy cez sociálnu sieť do mesiaca od
ukončenia súťaže a výhru si bude môcť prevziať osobne na najbližšom zákazníckom centre
Organizátora, ktoré si dohodne s realizátorom súťaže. Výherca sa pri preberaní výhry
preukáže správou zo sociálnej siete, ktorú obdrží od realizátora súťaže. Ak si výherca
neprevezme výhru do 30 dní od oznámenia zákazníckeho centra v ktorom si môže výhru
prevziať, nárok na prevzatie výhry mu zaniká a Organizátor mu nemusí výhru odovzdať.
7. Dane. Výhra do 350 € je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodená od dane.
8. Osobné údaje:
Účel. Na účel uskutočnenia a vyhodnotenia Súťaže spracúva Organizátor meno, priezvisko,
adresu trvalého pobytu alebo inú adresu potrebnú na dohodnutie prevzatia výhry, e-mailovú
adresu, alebo číslo mobilného účastníkov Súťaže. V prípade výhry používa Organizátor
kontaktné údaje výhercov na oznámenie výhry. Údaje výhercov sú uchovávané tiež na účely
správy daní v súlade s právnymi predpismi (zákon č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok, zákon
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) a môžu byť použité pre prípad potreby uplatňovania,
obhajovania a preukazovania právnych nárokov Organizátora (napr. v prípade konania
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dozorného orgánu či súdneho sporu). V prípade neposkytnutia niektorých z uvedených údajov
nebude umožnená účasť v Súťaži, ako ani prevzatie prípadnej výhry.
Dotknutá osoba. Dotknutou osobou sú účastníci Súťaže.
Právny základ. Právnym základom na spracúvanie údajov je (i) oprávnený záujem
Organizátora podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 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 ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) na
zabezpečení a zvyšovaní kvality služieb, starostlivosti o zákazníkov, budovaní vzťahu so
zákazníkmi a zvyšovaní spokojnosti zákazníkov, ochrane majetku a majetkových práv,
preukazovaní dodržiavania zákonných a zmluvných povinností (ii) plnenie zmluvy a vykonanie
opatrení pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, (iii) splnenie zákonnej
povinnosti Organizátora podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Doba uchovávania. Údaje účastníkov Súťaže, spracúvané na účel uskutočnenia Súťaže a jej
vyhodnotenia, budú vymazané bezodkladne po ukončení súťaže (najneskôr do 1 mesiaca).
Údaje výhercov budú uchovávané po dobu 1 roka od odovzdania výhry. Údaje spracúvané na
základe súhlasu sú uchovávané počas platnosti súhlasu (t. j. do uplynutia doby, na ktorú bol
udelený, alebo do jeho odvolania). Vo vzťahu k uchovávaniu kontaktných údajov na účel
zmluvného vzťahu, existujúceho medzi Organizátorom a súťažiacim mimo tejto Súťaže, platia
podmienky uvedené vo všeobecných informáciách o ochrane údajov ( a )
Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľom je Organizátor Súťaže. Žiadosti v súvislosti s právami
dotknutej osoby je možné uplatniť si u zodpovednej osoby na adrese gdpr@bvsas.sk alebo
formou doporučeného listu doručeného na adresu Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné
uviesť “Osobné Údaje“.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený použiť osobné údaje na
spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami, ktorými je marketingová komunikácia
prevádzkovateľa, vrátane organizovania súťaží.
Príjemcovia. Osobné údaje budú poskytnuté Realizátorovi na účel vyžrebovania výhercov a
tretím osobám, iba ak je to nevyhnutné v súvislosti so Súťažou. Pôjde najmä v odôvodnených
prípadoch o orgány verejnej moci.
Prenos do tretích krajín. Prenos poskytnutých osobných údajov do tretích krajín sa
neuskutočňuje.
Práva dotknutej osoby. Účastník ako dotknutá osoba má právo požadovať od
prevádzkovateľa informácie týkajúce sa jeho osobných údajov. Údaje sa poskytujú bezplatne
elektronicky, pokiaľ účastník nepožiada o iný spôsob; prevádzkovateľ môže účtovať za ďalšie
kópie primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Účastník má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, právo na
obmedzenie spracúvania údajov, ako aj právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného
odkladu vymazanie osobných údajov.
Účastník má právo kedykoľvek získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ktoré poskytol
prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a má
právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
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Účastník má právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému
prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé
dôsledky na práva a slobody iných.
Účastník má právo, ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu,
kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účely
takéhoto marketingu.
Účastník môže podať podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
ak má za to, že došlo spracúvaním údajov k porušeniu práv účastníka na: Úrad na ochranu
osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 , tel.: +421 /2/ 3231 32220, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk
9. Vyhlásenia súťažiaceho: Každý súťažiaci prihlásením sa do súťaže vyhlasuje, že
nezasahuje do práv a právom chránených záujmov iných osôb, že je nositeľom autorských
práv k fotografii s ktorou sa zúčastnil v súťaži a že súhlasí s jej bezodplatným použitím na
účely Súťaže bez teritoriálneho a časového obmedzenia a zároveň udeľuje Organizátorovi
súťaže bezodplatný súhlas (privolenie) podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na použitie
jeho záznamu ako prejavu osobnej povahy v súvislosti so súťažou.
10. Práva Organizátora. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, ktoré vyplynú z tejto Súťaže
alebo vzniknú v súvislosti s ňou, budú riešené rozhodnutím Organizátora. Organizátor si
vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, na zrušenie Súťaže, jej odloženie, prerušenie,
zmenu dĺžky trvania, ako aj zmenu podmienok Súťaže, pravidiel žrebovania, dátumu
uskutočnenia žrebovania, počtu výhercov, ako aj druhu cien, ktoré budú predmetom
žrebovania. Zmenu Štatútu a podmienok Súťaže Organizátor vhodným spôsobom zverejní.
Účastník súťaže berie na vedomie, že ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou. Na výhru v
súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno
výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť
na tretiu osobu.
11. Účastníci súťaže sa zapojením do Súťaže vyjadrujú súhlas s týmto Štatútom a pravidlami
Súťaže.

V Bratislave dňa 25. júla 2022
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

