
 
ŠTATÚT SÚŤAŽE 

 

„O najkrajšiu fotku s Vianočnou električkou“ 
 

 
 

A. VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE 
 

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „O najkrajšiu fotku s Vianočnou električkou“ (ďalej len „Súťaž“) 
je Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 
00 492 736, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B 
(ďalej len „Vyhlasovateľ“). 
 
 
B. CIEĽ SÚŤAŽE 

 
Cieľom Súťaže je podpora predaja služieb Vyhlasovateľa. 
 
 
C. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 

 
(1) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené 

zákonným zástupcom.  
 
(2) Účastníkom Súťaže sa automaticky stáva fyzická osoba podľa odseku 1 tohto článku Štatútu, ktorá na 

oficiálnej facebookovej stránke Vyhlasovateľa https://www.facebook.com/dpb.sk/ v období trvania 
Súťaže zverejnila fotku s Vianočnou električkou (ďalej len „Účastník Súťaže“). 

 
(3) Zapojením sa do Súťaže Účastník súťaže resp. jeho zákonný zástupca bez výhrad súhlasí s pravidlami 

Súťaže uvedenými Štatúte súťaže a berie na vedomie, že Vyhlasovateľ bude na účely jeho účasti 
v súťaži (vrátane vyhodnotenia súťaže, zverejnenia výsledkov žrebovania a odovzdania výhry) 
spracúvať jeho osobné údaje a/alebo osobné údaje jeho zákonného zástupcu v rozsahu: meno, 
priezvisko, adresa trvalého bydliska, emailová adresa, telefón (ďalej len „osobné údaje“). 

 
(4) Osobné údaje spracúva organizátor v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (v skratke GDPR) a zákona č.18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právnym základom 
spracúvania osobných údajov súťažiaceho resp. jeho zákonného zástupcu je nevyhnutnosť ich 
spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej sa Účastník súťaže stáva zmluvnou stranou. 

 
(5) Vyhlasovateľ Súťaže sa zaväzuje, že osobné údaje Účastníkov súťaže budú spracované výhradne pre 

potreby Súťaže a nebudú poskytnuté žiadnym tretím stranám. Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje po 
dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, najdlhšie však 4 (štyri) mesiace od ukončenia súťaže. Osobné 
údaje Výhercu Súťaže sa môžu spracúvať aj v rámci plnenia zákonnej povinnosti (napr. Zákon 
o účtovníctve a pod.), v takomto prípade príslušné právne predpisy určujú dobu, počas ktorej bude 
vyhlasovateľ súťaže povinný tieto osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať. 

 
 
D. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

 
(1) Súťaž bude uverejnená na oficiálnej internetovej stránke Vyhlasovateľa www.dpb.sk a na oficiálnej 

facebookovej stránke Vyhlasovateľa https://www.facebook.com/dpb.sk/. 
 
(2) Do Súťaže sa bude možné zapojiť výlučne prostredníctvom oficiálnej facebookovej stránky 

Vyhlasovateľa https://www.facebook.com/dpb.sk/. 
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(3) Zapojenie sa do Súťaže spočíva vo zverejnení fotky s Vianočnou električkou Vyhlasovateľa na 

oficiálnej facebookovej stránke Vyhlasovateľa https://www.facebook.com/dpb.sk/ v komentároch 
pod fotkou Súťaže. Účastník súťaže môže zverejniť výlučne takú fotku, ktorej autorské práva, ako aj 
akékoľvek iné práva dotknutých osôb sú vysporiadané. Zverejnená fotografia nesmie zachytávať 
osoby, ktoré dávajú jasne najavo, že si neželajú byť fotené, prípadne osoby, u ktorých by zverejnením 
fotky boli porušené ich práva na ochranu osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej 
dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena  prejavov osobnej povahy.  

 
(4) Účastník súťaže, ktorého fotka získa na oficiálnej facebookovej stránke Vyhlasovateľa 

https://www.facebook.com/dpb.sk/ najviac označení „Páči sa mi to“ od verejnosti do ukončenia 
Súťaže dňa 19.12.2018, sa stane výhercom Súťaže (ďalej len „Výherca“). 

 
 

E. TRVANIE SÚŤAŽE 
 

(1) Súťaž bude prebiehať v období od 12.12.2018 do 12,00 hod. dňa 19.12.2018.  
 

(2) Zapojiť sa do Súťaže je možné kedykoľvek v priebehu jej trvania.  
 
 
F. VÝHRA 

 
(1) Výhrou v Súťaži je 30-dňový predplatný cestovný lístok pre mestskú hromadnú dopravu v Bratislave, 

vzťahujúci sa na zónu 100 a 101 (ďalej len „Výhra“). 
 
(2) Za Výhru nie je možné poskytnúť peňažnú náhradu zodpovedajúcu hodnote Výhry alebo iné plnenie. 
 
 
G. KONTAKTOVANIE A ZVEREJŇOVANIE VÝHERCOV 

 
(1) Vyhlasovateľ Súťaže bude kontaktovať Výhercu prostredníctvom osobnej správy na Facebooku. 
 
(2) Vyhlasovateľ Súťaže zároveň výsledky Súťaže oznámi na oficiálnej facebookovej stránke 

https://www.facebook.com/dpb.sk/.  
 

(3) Na prevzatie Výhry je Výherca povinný poskytnúť Vyhlasovateľovi nevyhnutnú súčinnosť. 
 
(4) V prípade, že si Výherca neprevezme Výhru v stanovenom čase a na stanovenom mieste bez náležitého 

predchádzajúceho ospravedlnenia, nárok Výhercu na Výhru zaniká. V prípade neprevzatia Výhry 
Výhercom, resp. v prípade odmietnutia Výhry Výhercom, sa Výhercom stane ten Účastník súťaže, 
ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí podľa výsledkov Súťaže. Na náhradného Výhercu sa primerane 
vzťahujú práva a povinnosti upravené Štatútom. 

 
 
H. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 
(1) Zamestnanci Vyhlasovateľa, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), nie sú z účasti na Súťaži 
vylúčení. Vylúčení sú len zamestnanci priamo zúčastneného odboru marketingu a komunikácie 
Vyhlasovateľa. 

 
(2) Na výhru v Súťaži alebo na Cenu v Súťaži nemá Účastník Súťaže, resp. Výherca právny nárok. 

Vymáhanie Výhry súdnou cestou je vylúčené. 
 
(3) Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek zrušiť/odvolať Súťaž. 
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(4) Súťaž sa v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších právnych predpisov nepovažuje za hazardnú hru. 
 

(5) Cena podľa článku 6 odsek 1 Štatútu je v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších právnych predpisov oslobodená od dane. 
 

 
I. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
(1) Štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže. Vyhlasovateľ si vyhradzuje 

právo zmeniť pravidlá a podmienky Súťaže. Štatút môže byť zmenený jedine formou písomných 
číslovaných dodatkov. 

 
(2) Štatút je zverejnený na oficiálnej internetovej stránke Vyhlasovateľa http://www.dpb.sk/. 
 
(3) Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do originálu Štatútu u Vyhlasovateľa. 
 
(4) V prípade rozporu Štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa Súťaže, prípadne iných nejasností, 

sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Štatútu. 
 
(5) Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené Štatútom, sa primerane spravujú príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 
 
(6) Na účinné odvolanie Súťaže alebo zmenu Štatútu sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil toto 

oznámenie na svojej oficiálnej internetovej stránke www.dpb.sk. 
 
(7) Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jeho zverejnenia na svojej oficiálnej internetovej 

stránke www.dpb.sk. 
 
 
V Bratislave dňa 12.12.2018 
 
Vyhlasovateľ Súťaže: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 
 
 
 
 
___________________________________________  
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 
Ing. Milan Urban 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
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