
 

Vyhlasovateľ Súťaže: 

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 04329  Košice. 
 

Štatút súťaže a ochrana osobných údajov  

,,Súťaž o knihu s DPMK“ 

 

  

Článok 1 

Vyhlasovateľ a organizátor Súťaže: 

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Dopravný podnik mesta Košice, akciová 

spoločnosť, so sídlom Bardejovská 6, 04329 Košice, IČO: 31 701 914, zapísaný v 

Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vo vložke č. 559/V, (ďalej 

len „Vyhlasovateľ“) v spolupráci s partnerom súťaže Združeniu FEMAN, so sídlom 

Zvonárska 23, 040 01, Košice, IČO: 319 616 81. 

 

 

Článok 2 

  

Cieľom súťaže je propagácia a zvýšenie predaja služieb Vyhlasovateľa. 

 

Článok 3 

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 sa zapojila do súťaže Vyhlasovateľa na facebookovej 

stránke https://www.facebook.com/dpmkofficial/ v období trvania Súťaže od 

29.03.2021 do 31.03.2021 do 14:00 (ďalej len „Účastník Súťaže“). 

3. Výherca sa bude môcť zapojiť do Súťaže komentárom pod súťažným príspevkom 

do 31.03.2021 do 14:00, žrebovanie prebehne 31.03.2021 o 15:00. 

 

Článok 4 

Pravidlá Súťaže: 

1. Súťaž bude uverejnená na oficiálnej webovej stránke www.dpmk.sk a oficiálnej 

facebookovej stránke Vyhlasovateľa https://www.facebook.com/dpmkofficial/. 

2. Do Súťaže sa bude možné zapojiť výlučne prostredníctvom komentára pod 

súťažným príspevkom na oficiálnej stránke Vyhlasovateľa 

https://www.facebook.com/dpmkofficial/. 

3. Zapojenie sa do Súťaže spočíva v napísaní komentára pod súťažný príspevok, 

ktorý bude obsahovať označený profil (resp. profily) užívateľov facebooku 

spomedzi tzv. priateľov Účastníka Súťaže a napísanie názvu najobľúbenejšej 

rozprávky Účastníka Súťaže. 

4. Zo všetkých správnych odpovedí Vyhlasovateľ vyžrebuje 2 (slovom dvoch) 

výhercov (ďalej len „Výherca“), ktorý získa výhru od partnera Súťaže. 

 

https://www.facebook.com/dpmkofficial/
http://www.dpmk.sk/


 

Vyhlasovateľ Súťaže: 

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 04329  Košice. 
 

 

 

Článok 5 

Trvanie Súťaže: 

Súťaž bude prebiehať v období od 29.03.2021 do 31.03.2021 do 14:00. Zapojiť sa do 

Súťaže je možné kedykoľvek v priebehu jej trvania a do žrebovania budú zaradení 

len tí účastníci, ktorí splnili podmienky na zaradenie do Súťaže. 

  

Článok 6 

Cenu v Súťaži predstavuje 2x detská kniha Mačacie referendum od partnera Súťaže. 
Namiesto Ceny nie je možné poskytnúť peňažnú náhradu zodpovedajúcu hodnote 
Ceny alebo iné plnenie. 

  

Článok 7 

Kontaktovanie a zverejňovanie výhercov: 

1. Vyhlasovateľ Súťaže bude kontaktovať Výhercu prostredníctvom odpovede na 

komentár výhercu pod súťažným príspevkom a súkromnou správou na 

facebooku. 

2. V prípade, že si Výherca neprevezme Cenu do stanoveného termínu 30 

(slovom tridsiatich) kalendárnych dní a na stanovenom mieste od 

kontaktovania Vyhlasovateľom bez náležitého predchádzajúceho 

ospravedlnenia, nárok Výhercu na Cenu zaniká. V prípade neprevzatia Ceny 

Výhercom, resp. v prípade odmietnutia Ceny Výhercom na jeho miesto 

nastupuje náhradník podľa náhradného ďalšieho náhodného žrebovania. Na 

náhradníka sa primerane vzťahujú práva a povinnosti upravené Štatútom. 

 

 

Článok 8 

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 oddelenia marketingu a komunikácie 

Vyhlasovateľa. 

2. Na výhru v Súťaži alebo na Cenu v Súťaži nemá Účastník Súťaže, resp. Výherca 

právny nárok. 

3. Vyhlasovateľ má právo kedykoľvek zrušiť/odvolať Súťaž. 

4. Účasťou v Súťaži vyjadruje Účastník Súťaže súhlas s pravidlami Súťaže a 

zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v súlade s ustanoveniami nariadenia EP 

a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných  dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých  



 

Vyhlasovateľ Súťaže: 

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 04329  Košice. 
 

v rámci Súťaže Vyhlasovateľovi v rozsahu článku 4, bodu 3 tohto štatútu na účel 

vyhodnotenia súťaže a zverejnenia údajov výhercov v rozsahu Meno, začiatočné 

písmeno priezviska, mesto. Účastník Súťaže udeľuje súhlas so spracovaním a 

použitím svojich osobných údajov na účel vyhodnotenia súťaže Vyhlasovateľovi 

po dobu 14 pracovných dní od ukončenia súťaže. Po uplynutí tohto termínu budú 

poskytnuté údaje zlikvidované. Informácie o víťazoch súťaže budú zverejnené po 

dobu 30 dní odo dňa ukončenia súťaže, vrátane. Súhlas podľa tohto odseku je 

možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému 

Vyhlasovateľovi. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú 

na webstránke vyhlasovateľa v sekcii Ochrana osobných údajov. 

5. Súťaž sa v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepovažuje za 

hazardnú hru. 

6. Cena podľa článku 6 štatútu je v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov oslobodená od dane. 

  

  

Článok 9 

Záverečné ustanovenia: 

1. Štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže. Účelom 

Štatútu je upraviť pravidlá súťaže. Štatút môže byť zmenený jedine formou 

písomných dodatkov. 

2. Štatút je zverejnený na oficiálnej internetovej stránke Vyhlasovateľa 

www.dpmk.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.dpmk.sk. 

7. Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jeho zverejnenia na svojej 

oficiálnej internetovej stránke www.dpmk.sk.  

 

  

V Košiciach dňa 26.03.2021 

 

  

           .............................................................. 

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 

    Ing. Vladimír Padyšák 

  generálny riaditeľ  
 

http://www.dpmk.sk/
https://www.dpmk.sk/
http://www.dpmk.sk/

