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Úplné znenie pravidiel súťaže
„Môj krok vpred s APPA“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Môj krok vpred s
APPA“ prebiehajúcej na webových stránkach bližšie uvedených v bode 1 tohto dokumentu
(ďalej len „súťaž“).

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.
Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

Usporiadateľom súťaže Môj krok vpred je:
Asociácia pomoci postihnutým - APPA
združenie zapísané v evidencii Občianskych združení, registračné číslo VVS/1-900/90-33847
so sídlom: Na medzi 9519/2A, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika
IČO: 42173809
(ďalej len „Usporiadateľ“)

1. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha od 20.10. do 25.11.2020 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“)
prostredníctvom sociálnej siete �acebook - ���.耀acebook.com , instagram a webovej
stránky Usporiadateľa – www.appa.sk. (ďalej len „miesto konania súťaže“).

Táto súťaž nie je organizovaná skupinami �acebook a Instagram a ani nimi nebola vytvorená,
vyžiadaná, sponzorovaná, odsúhlasená a ani s nimi nie je v žiadnom inom obdobnom vzťahu.
  

2. Spôsob súťaže

Súťaž sa uskutočňuje prostredníctvom zaslania krátkeho videa (dĺžka videa sa odporúča
maximálne 30 sekúnd). Po dobu konania súťaže budú uverejnené na stránke Usporiadateľa na
�acebooku - https://www.facebook.com/asociaciaAppa/ a instagrame postupne všetky
súťažné videá. Po plynutí termínu uzávierky súťaže zasadne komisia a z pomedzi všetkých
súťažných videí vyberie 10 víťazných videí v rámci 2 kategórií.

3. Podmienky účasti v súťaži

Súťažiacim sa môže stať fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky,
ktorá splní všetky nižšie uvedené podmienky:

a) po dobu konania súťaže je registrovaná na sociálnej sieti �acebook (www.facebook.com) a
má aktívny svoj �acebook účet,

b) po dobu konania súťaže je registrovaná na Instagram a má v ňom aktívny účet
c) po dobu konania súťaže je fanúšikom stránky Usporiadateľa na �acebooku -

https://www.facebook.com/asociaciaAppa/, t.j. označí túto stránku ako „Páči sa mi to“

http://www.facebook.com
http://www.appa.sk
https://www.facebook.com/asociaciaAppa/
http://www.facebook.com
https://www.facebook.com/asociaciaAppa/
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d) po dobu konania súťaže je fanúšikom stránky Usporiadateľa na Instagrame -
instagram/asociaciaAppa/, t.j. označí túto stránku ako „Páči sa mi to“

e) po dobu konania súťaže rozširuje informáciu o konaní tejto súťaže na nástenke svojho
�acebookového účtu,

f) po dobu konania súťaže rozširuje informáciu o konaní tejto súťaže na nástenke svojho
Instagram účtu,

g) nie je zamestnancom Usporiadateľa, ani iných fyzických a/alebo právnických osôb, ktoré
sa priamo a/alebo nepriamo zúčastnili na organizácii a priebehu tejto súťaže, ako ani osobou
blízkou týmto osobám,
g) udelí súhlas so spracúvaním osobných údajov.
(ďalej len „súťažiaci“).

Po splnení týchto podmienok bude súťažiaci zaradený do súťaže. Každý súťažiaci môže
vyhrať výhru v tejto súťaži len raz.

Súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný získa výhru, ak súčasne (i) splní všetky podmienky účasti
v súťaži, a ak (ii) už nebol vyžrebovaný ako výherca v tejto súťaži, a ak (iii) oznámi
Usporiadateľovi pomocou správy cez sociálnu sieť �acebook/Instagram údaje potrebné na
doručenie výhry v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručenie výhry, telefónne číslo a
mailová adresa. Ak nebudú tieto údaje poskytnuté Usporiadateľovi najneskôr do 31.11.2020,
výhra prepadne.   

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami
súťaže nebudú do súťaže zaradené.
Pokiaľ sa ukáže, že sa takáto osoba i napriek uvedenému stala výhercom v súťaži (napr. v
dôsledku nepravdivých informácii, ktoré poskytla), nemá nárok na výhru a výhra prepadá.
Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, u ktorých bude mať
dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého konania, a to i prostredníctvom
tretích osôb. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neudeliť výhru v prípade porušenia pravidiel
súťaže zo strany súťažiacich alebo akéhokoľvek správania sa zo strany súťažiacich, ktoré by
bolo v rozpore s dobrými mravmi, zásadami slušnosti či zásadami fair-play, ako aj v prípade,
ak správanie či profil výhercu na �acebooku alebo Instagrame vykazuje známky nekalého
alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty na �acebooku alebo Instagram) a/alebo
odporuje pravidlám sociálnej siete �acebook alebo Instagram. Usporiadateľ si vyhradzuje
právo pozastaviť odovzdanie výhry až do vyjadrenia správcu alebo zodpovednej osoby
skupiny �acebook alebo Instagram. 

Súťažiaci sú povinní dodržiavať všetky pravidlá používania siete �acebook a Instagram
uvedené na www.facebook.com/terms.php.

4. Výhry v súťaži

Výhrou v súťaži je 5x finančný príspevok na špeciálnu rehabilitáciu do Hendi centra
v Piešťanoch, 5x finančný príspevok na špeciálnu rehabilitáciu do partnerských
rehabilitačných centier OZ APPA. Ich zoznam je uvedený na web stránke www.appa.sk

5. Žrebovanie, oznámenie a odovzdanie výhier

https://www.facebook.com/asociaciaAppa/
http://www.facebook.com/terms.php
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Každý súťažiaci, ktorý splnil vyššie uvedené podmienky, bude zaradený do súťaže o výhru.
Rozhodnutie o výbere 10 víťazných videí sa uskutoční v termíne od 26.november 2020 –
30.november 2020.

Výherca bude oznámený v termíne 26.november 2020 – 30.november. Všetci výhercovia sú
povinní oznámiť Usporiadateľovi pomocou správy cez sociálnu sieť �acebook/Instagram
údaje potrebné na doručenie výhry v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručenie výhry,
telefónne číslo a e-mailová adresa. Ak nebudú tieto údaje poskytnuté Usporiadateľovi
najneskôr do 30.11.2020, výhra prepadne. Výhercovia 10 víťazných videí v rámci súťaže
získajú finančný príspevok prostredníctvom APPA projektov v nasledujúcom kalendárnom
Roku 2021.

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná a nemá nárok výhru
reklamovať, ani nárok na iné vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry.

Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Súťažiaci môže vyhrať výhru iba raz.

Všetky neprevzaté a neoverené výhry prepadajú v prospech Usporiadateľa súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo v priebehu súťaže zmeniť typ výhry nebo ich počet.

6. Všeobecné podmienky

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich
plne dodržiavať.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním
súťaže. Pre overenie totožnosti môže Usporiadateľ požadovať poskytnutie dodatočných
informácií.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či
súťaž pozastaviť, odvolať, alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá.

Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii zverejnené na propagačných materiáloch v súvislosti so
súťažou, avšak tieto úplne pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek technické problémy, ktoré sa vyskytnú počas
konania súťaže (predovšetkým funkčnosť siete �acebook a Instagram alebo výpadky
poskytovateľa internetového pripojenia).

V zmysle § 9 odsek 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € usporiadateľom
súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy
presahujúcej túto hodnotu. Usporiadateľ informuje súťažiaceho o výhre presahujúcej 350 €
vždy v pravidlách súťaže, a to uvedením hodnoty výhry. Hodnota žiadnej z výhier v tejto
súťaži neprekračuje 350 €.
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V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona č.
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (najmä § 10b odsek 1
písm. d), nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha odvodom na verejné zdravotné
poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto poistné z výhry sa vysporiada
formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na
základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne daňový úrad.

Usporiadateľ sa bude zaoberať všetkými námietkami týkajúci mi sa súťaže, ktoré budú
odoslané najneskôr do 1.12.2020 písomne na adresu:

Asociácia pomoci postihnutým – APPA, Na medzi 9519/2A, 83106 Bratislava-Rača,
Slovenská republika.

7. Osobné údaje

V nadväznosti na platnú legislatívu v oblasti spracovania osobných údajov
 na národnej úrovni – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane osobných údajov)
 na európskej úrovni Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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)

súťažiaci súhlasí so spracovaním všetkých ním poskytnutých údajov Usporiadateľom ako
prevádzkovateľom v rozsahu meno, priezvisko, nick a fotografia a v prípade výhercu aj
osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, za
účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, za účelom zverejnenia výhercov súťaže a pre
potreby archivácie, počas nevyhnutne nutného času alebo do odvolania súhlasu. Za
dobrovoľné poskytnutie súhlasu pre vyššie uvedené účely sa považuje udelenie súhlasu pri
zúčastnení sa na súťaži podľa bodu 3 týchto pravidiel.

�ezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje
sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový
úrad, Slovenská obchodná inšpekcia.

Súťažiaci má právo písomnou 耀ormou zásielkou doručenou na adresu sídla
Usporiadateľa, elektronicky e-mailom na adresu: in耀o䖖appa.sk alebo osobne odvolať
svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Ako dotknutá osoba má súťažiaci práva podrobnejšie špeci耀ikované v článkoch 15 až 21
všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 19 až § 30 zákona o ochrane osobných
údajov, vrátane práva na základe písomnej žiadosti alebo osobne u Usporiadateľa
žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov. Súťažiaci
zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho Usporiadateľ oboznámil s podmienkami
spracúvania osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov a že mu boli
známe všetky potrebné in耀ormácie podľa zákona o ochrane osobných údajov.  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Súťažiaci potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona o
ochrane osobných údajov a všeobecného nariadenia o ochrane údajov prostredníctvom
zúčastnení sa na súťaži a bol poučený, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, nie je zákonnou
požiadavkou, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať, ako i so všetkými ďalšími
právami vyplývajúcimi z príslušnej legislatívy. Odvolaním svojho súhlasu však účastník
stráca nárok na výhru v súťaži.

V prípade pochybností o dodržiavaní práv súťažiaceho alebo inej dotknutej osoby
Prevádzkovateľom, sa môže súťažiaci resp. dotknutá osoba obrátiť priamo na Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 a môže
podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Úplné pravidlá súťaže sú po celú dobu jej konania k dispozícii na stránke Usporiadateľa na
�acebooku - https://www.facebook.com/asociaciaAppa/ a Instagram, zároveň sú uložené v
písomnej podobe v sídle Usporiadateľa súťaže.

Bratislava dňa 20.10.2020

https://www.facebook.com/asociaciaAppa/
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