Oficiálne pravidlá a podmienky súťaže „PODPOR MESTO LEVOČA V HLASOVANÍ O
ŽIHADIELKO “
Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže (ďalej už len „pravidlá súťaže“) “PODPOR
MESTO LEVOČA V HLASOVANÍ O ŽIHADIELKO” (ďalej už len „súťaž“).
Pravidlá súťaže v tomto plnom znení sú zverejnené na internetových stránkach Mesta Levoča
http://lwww.levoca.sk ; FB stránke MESTA LEVOČA : https://www.facebook.com/mestolevoca/ a
FB stránke ŽIHADIELKO PRE LEVOČU https://www.facebook.com/groups/195633734348991
(ďalej len „internetové stránky súťaže“) , taktiež dostupné na adrese kancelárie organizátora Mesto
Levoča, Nám. Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča , kde sú sprístupnené k nahliadnutiu všetkým osobám
po predchádzajúcej dohode s organizátorom súťaže.
1. Usporiadateľ a organizátor súťaže
1.1. Usporiadateľom a organizátorom súťaže je :
MESTO LEVOČA
Sídlo: Námestie Majstra Pavla 4/4,
054 01 Levoča
IČO: 00329321
DIČ: 2020717754
Štatutárny orgán: JUDr. Lýdia Budziňáková, zástupkyňa primátora Mesta Levoča (ďalej len
„usporiadateľ a organizátor súťaže“).
2. Doba trvania súťaže
2.2. Doba trvania súťaže je stanovená od 18.01.2018, 00:01 hod. do 01.03.2018, 24.00 hod. vrátane.
3. Podmienky účasti, priebeh súťaže a podmienky pre získanie výhry
3.1. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom alebo adresou pre
doručovanie na území SR (ďalej len „účastník súťaže“).
3.2. Zo súťaže NIE SÚ vylúčení ani zamestnanci usporiadateľa a organizátora súťaže, ani obyvatelia
iných miest či obcí.
3.3. Podmienkou účasti v súťaži je udeliť platný/é hlas/y pre Mesto Levoča cez internetovú stránku
https://zihadielko.lidl.sk/ .
a) Do žrebovania o vecnú cenu – BICYKEL bude zaradený každý, kto v termíne trvania
súťaže zašle na adresu sutaz@levoca.sk hodnoverný dôkaz, že vo verejnom hlasovaní
podporil MESTO LEVOČA aspoň jeden krát. V e-maili prosím uviesť aj „ Súhlasím so
spracovaním osobných údajov podľa ustanovania §11 zákona č. 122/2013 Z.z.“
b) Do žrebovania o vecnú cenu – SMARTFÓN budú zaradení tzv. usilovní hlasujúci, t.j. tí,
ktorí v termíne trvania súťaže podporili Mesto LEVOČA hlasovaním aspoň 30- krát, t.j.
získali pre Mesto LEVOČA aspoň 30 hlasov a hodnoverný dôkaz zaslali na adresu
sutaz@levoca.sk a do predmetu správy uviedli „VIAC AKO 30“ . V e-maili prosím uviesť
aj „ Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa ustanovania §11 zákona č. 122/2013
Z.z.“
Printscreen obrazovky, fotografiu, či iný dôkaz hlasovania je v oboch prípadoch nutné zaslať
najneskôr do 01.03.2018 Ak nie je zaslaný dôkaz pre usporiadateľa súťaže hodnoverný, usporiadateľ
má právo účastníka súťaže vyžiadať novú fotografiu, prípadne ho zo žrebovania vylúčiť.
Vyhodnotenie súťaže bude najneskôr do 20.03.2018.
3.4. Každý účastník súťaže môže zaslať ľubovoľný počet súťažných printscreen / fotografií. Avšak do
každého žrebovania bude pod meno hlasujúceho zaradený len 1 krát.
3.5. Súťaž prebieha prostredníctvom internetových stránok súťaže a prostredníctvom sociálnej siete
Facebook.
3.6. Po úspešnej registrácii účastníka súťaže môže byť fotografia obrazovky resp. printscreen
usporiadateľom súťaže zverejnená na jeho FB stránke

3.7. Celkom sa súťaží o 2 vecné ceny. Výhercom sa stanú 2 účastníci súťaže, ktorí budú
usporiadateľom vyžrebovaní.
3.8. O svojej výhre budú víťazi informovaní prostredníctvom e-mailu.
3.9. Výherca je povinný vyzdvihnúť si výhru osobne na adrese sídla usporiadateľa. V prípade, ak to
z akéhokoľvek dôvodu nie je možné, a výherca si výhru osobne neprevezme, bude mu zaslaná poštou
na ním uvedenú adresu, na jeho vyžiadanie.
4. Ochrana osobných údajov
4.1. Účastník súťaže týmto udeľuje podľa ustanovenia §11 zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane
osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) usporiadateľovi súťaže svoj
dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov ním nahlásených v rámci súťaže v rozsahu meno,
priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo a emailová adresa za účelom odovzdania výhry a za účelom
informovania víťaza súťaže, a to na dobu 5 rokov odo dňa začiatku súťaže s tým, že poskytnutie
osobných údajov je dobrovoľné. Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov je usporiadateľ a organizátor.
4.2. Účastník súťaže má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať
písomnou žiadosťou alebo žiadosťou zaslanou na e-mailovú adresu usporiadateľa. Odvolanie súhlasu
je účinné v okamihu jeho doručenia usporiadateľovi súťaže. Odvolanie súhlasu behom trvania súťaže
povedie k vylúčeniu účastníka súťaže zo súťaže. Účastník súťaže má ďalej práva podľa ustanovení §
28 a § 29 zákona o ochrane osobných údajov, t.j. predovšetkým právo prístupu k informáciám o
spracovávaní údajov, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať, alebo požadovať ich
likvidáciu, ako aj právo na náhradu prípadnej újmy podľa príslušných právnych predpisov.
5. Záverečné ustanovenia
5.1. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže súhlas s
pravidlami a podmienkami tejto súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok
Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy usporiadateľa súťaže či organizátora súťaže.
5.2. Usporiadateľ a organizátor súťaže týmto nie je voči účastníkom súťaže inak zaviazaný a tí nemajú
nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa a organizátora súťaže, ako tie, ktoré sú
uvedené v týchto pravidlách súťaže.
5.3. Usporiadateľ súťaže a organizátor súťaže si vyhradzujú právo činiť kedykoľvek rozhodnutia vo
všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia
súťaže, pozastavenia súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek účastníka
súťaže zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to predovšetkým z dôvodu nedodržania
pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nezákonného jednania alebo iného neprijateľného chovania zo
strany účastníka súťaže ako je napr. manipulácia s výsledkami poradia alebo iné jednanie
ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže.
5.4. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook a so
spoločnosťou Facebook nijako nesúvisí. Prevádzkovateľ služby Facebook nie je organizátorom ani
usporiadateľom súťaže a nie je za jej priebeh žiadnym spôsobom zodpovedný. Účastník je
uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie
prevádzkovateľovi služby Facebook.
5.5. Tieto pravidlá súťaže sú úplné a záväzné pre všetkých účastníkov súťaže.
5.6. Tieto pravidlá súťaže sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
V Levoči, dňa 18.01.2018

