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ŠTATÚT SÚŤAŽE 

“Vyhraj lístky na zábavnú talkshaw Štyria chlapi a Adela” 

(ďalej len „Štatút“) 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností 
potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach 
účastníkov. 

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) 
Obchodné meno: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
Sídlo: Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 
IČO: 44 518 684 
DIČ: 202 272 2075 
Zapísaný v registri: 

2. Termín konania súťaže 
Súťaž sa uskutoční v období od (28.3.2022) do (31.3.2022). V tomto termíne je možné 
prihlásiť sa do súťaže. 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 
Účastníkom súťaže môže byť každý užívateľ sociálne siete FB. 

4. Podmienky účasti v súťaži 
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže dal like na 
príspevok a do komentu vpísal, akého kultúrneho podujatia sa v poslednej dobe 
zúčastnil. 

5. Výhra 
Výhrou v súťaži sú dva voľné lístky na talkshaw 4 chlapi a Adela, ktoré sa bude konať 
v Historickej radnici 1. 4. 2022. 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi 
platne prihlásených účastníkov – náhodným výberom spomedzi komentárov pod 
súťažným príspevkom na FB profile – Bytový podnik mesta Košice. 
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v samostatnom príspevku na FB stránke 
Bytový podnik mesta Košice. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na 
ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 1 dňa 
a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom 
prípade žrebovanie zopakuje. 

7. Spôsob odovzdania výhry 
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak 
k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na 
náklady Organizátora. 

8. Ochrana osobných údajov 
Zásady ochrany osobných údajov 

 Informačná povinnosť o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme „Súťaže“ 



Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
Južné nábrežie 13  |  042 19 Košice 

 
 

 
BPMK.sk  |  bpmk@bpmk.sk  │  FB: BPMK správca  |  tel.: +421 55 7871 301  │  mobil: +421 917 880 051  
IČO: 44 518 684  │  IČ DPH: SK202 272 2075  | IBAN: SK51 0200 0000 0030 7256 6955 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 22846/V 

 Prevádzkovateľ:  Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19  Košice
 Zodpovedná osoba: zo@eurotrading.sk. 

 
 Účel a právny základ spracúvania 

1.1  Údaje poskytnuté Výhercom (ďalej len „Dotknutá osoba“) v rozsahu: meno, priezvisko, 
ktoré sú spracúvané Prevádzkovateľom za účelom získania kontaktných údajov pre 
odovzdanie Ceny Súťaže.  

1.2 Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby podľa bodu 1.1 je čl. 
6 ods. 1 písm. a) 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 zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
 ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov - súhlas Dotknutej osoby. 

 Doba uchovávania osobných údajov  
2.1  Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Dotknutej osoby len po dobu odovzdania 

výhry. 
 Práva Dotknutej osoby 

a)  právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia; 
b)  právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia; 
c) právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie) podľa čl. 17 Nariadenia: 

ca)  Dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak sú na to 
splnené zákonom uvedené dôvody, a to najmä: 
- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané, 
- súhlas bol odvolaný, 
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne. 

cb)  Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je 
spracovanie osobných údajov potrebné na: 
- splnenie zákonnej povinnosti, 
-  na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, 
 pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným 
 spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania; 

d)  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia, 
da)  Dotknutá osoba môže pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sa 

prestali používať osobné údaje, a to najmä: 
-  počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, v prípade namietnutia 
 správnosti osobných údajov, 

   -  počas obdobia overenia, či prevádzkovateľ má relevantný účel spracúvania, 
-  počas obdobia overenia, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú 
nad  oprávnenými záujmami dotknutej osoby. 

e)  právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia, 
f)  právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas: 

fa)   Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas v prípade, že sa osobné 
údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním; 

g) právo na prenosnosť,  

mailto:zo@eurotrading.sk
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h)  právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 Nariadenia - Úrad na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to 
prostredníctvom emailu zo@eurotrading.sk alebo písomne na adresu sídla 
Prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ vybaví žiadosť Dotknutej osoby v súvislosti s vyššie 
uvedenými právami v zákonných lehotách.  

 Ďalšie informácie 
 3.1 Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel podľa bodu 1.1, v opačnom 

 prípade jej nie je možné doručiť Ceny Súťaže. Odvolanie súhlasu pred doručením Ceny 
Súťaže  bude mať za následok vylúčenie Dotknutej osoby zo Súťaže. 

 3.2 Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie. 
 3.3 Prevádzkovateľ nespracúva poskytnuté osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli 

 získané. 
 3.4 Osobné údaje Dotknutej osoby sa do tretích krajín neposkytujú. 
 Identifikácia Príjemcu alebo kategóriu príjemcu: 
 4.1  Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje Dotknutej osoby nasledovným príjemcom: 

 a) Múza teatro  
 

 Organizačno-personálne a technické opatrenia: 
5.1 Organizačno-personálne a technické opatrenia (ďalej len „Bezpečnostné opatrenia“) na 

ochranu osobných údajov sú spracované v interných dokumentoch Prevádzkovateľa. 
5.2  Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, 

informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej 
bezpečnosti. 

9. Záverečné ustanovenia 
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že 
spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži 
spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. 
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, 
podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom 
inak spojená. 
V Košiciach, dňa 28.3.2022 

 


