Všeobecné pravidlá ankety o ceny
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Anketu usporiadanú Asociácií informačných centier Slovenska (AiCES) prevádzkuje a realizuje na
svojich internetových stránkach Vydavateľstvo KAM po Česku s.r.o. na web stránke
www.kamposlovensku.sk

Všeobecné pravidlá ankety o ceny

Organizátor ankety
ASOCIÁCIA INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA
Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31897908
Tel.: +421 905 334 613
e-mail: info@infoslovak.sk
web: www.aices.sk
(ďalej len organizátor)
Spracovateľ ankety
Vydavatelství KAM po Česku s.r.o.
Kubelíkova 1108/30, 130 00 Praha 3
Zapsáno u Městského soudu v Praze, spisová značka 255144 C
Datová schránka ID c67rch4 / IČ 04892232/ DIČ: CZ04892232
tel.: +420 222 944 816-7/
7/ mobil: +420 602 223 279
e-mail: redakce@kampocesku.cz
kampocesku.cz
facebook: facebook.com/kampocesku
www.kampocesku.cz
(ďalej len „spracovateľ)
-

-

Organizátor ankety si vyhradzuje právo kedykoľvek skrátiť, prerušiť, alebo zrušiť anketu, či
zmeniť jej pravidlá.
Ankety sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
staršia ako 15 rokov. Z účasti na ankete sú vylúčení zamestnanci organizátora i spracovatelia
a ďalej im blízke osoby v zmysle § 116 a násl. Zákona č. 40/1964 Z.z., občianskeho zákonníka.
Účasťou na ankete sa hlasujúci zaväzuje bez výhrad dodržiavať tieto pravidlá ankety.
Hlasujúci, ktorý uviedol nepravdivé údaje
údaje,, alebo učiní nepravdivé prehlásenie ohľadne
podmienok na účasti v ankete, zodpovedá za všetky škody, ktoré týmto jeho konaním
vzniknú a je povinný odškodniť a brániť organizátora pred prípadnými následkami.

Podmienky výhry v ankete
-

Hlasovanie v ankete je možné z jednej emailovej adresy jeden hlas v jednom kraji pre
Turistické informačné centr
centrá (ďalej len TIC) na Slovensku a to za splnenia týchto podmienok:
o Uvedenie e-mailovej
mailovej adresy hlasujúceho – kontrola duplicity
o Vpísanie čísla generovaného kódu hlasujúcim – opatrenie „Nie som robot“,
robot“ potvrdení
e-mailu
o Zaškrtnúť pole – vyjadrenie súhlasu s podmienkami ankety

Ceny
-

-

Cenu výhercovi ankety venuje partner organizátora ankety. Organizátor je pred odovzdaním
ceny oprávnený overiť, či boli dodržané pod
podmienky
mienky ankety zo strany výhercu a ak zistí ich
porušenie, je oprávnený výhercu z ankety vyradiť a cenu odovzdať hlasujúcemu, ktorý sa
umiestnil na najbližšom mieste za výhercom.
3 víťazi ankety z radov TIC obdržia súbor cien, venovaných partnermi organizátora
organizát
(1-3
miesto)
5 hlasujúci z radov verejnosti získajú ceny, venované partnermi organizátora
Odovzdanie cien výhercom zaistí organizátor – na doručovaciu adresu poštou
Odovzdanie cien výhercom zaistí organizátor na Kolokviu AiCES 2019 v októbri v Poprade
Poprad
partnermi súťaže

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Osobnostné práva a ochrana osobných údajov
-

-

-

Všetky dáta získané od hlasujúcich organizátorom sú považované za jeho osobné a vzťahuje
sa na ne ochrana podľa zákona čč. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov v nasledujúcom
znení, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov,, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR)
Hlasujúci svojim súhlasom účasti na ankete potvrdzuje, že je uzrozumený najmä s tým, že
poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo na prístup k nim.
nim
Každý účastník ankety výslovne súhlasí s tým, že organizátor bude spracovávať jeho osobné
údaje za týmto účelom:
o pre vyhodnotenie ankety
o pre kontakt s účastníkom ankety
o pre zaslanie vyrozumenia o výhre účastníkov ankety
o pre informovanie účastníka ankety o novinkách organizátora
Organizátor týmto informuje každú osobu, ktorá poskytla v anketee svoje osobné údaje
k spracovaní, o ich právach vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov v platnom
znení, t.j. najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že každá takáto osoba
má právo prístupu k týmto údajom a že má právo pri porušení
ení zákona obrátiť sa na Úrad na
ochranu osobných údajov so žiadosťou o zaistení nápravy, ako i o ďalších právach
vyplývajúcich z § 11 až18
ž18 zákona.

-

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť za podmienok zákona kedykoľvek
písomným podaním doručeným na e-mailovú
mailovú adresu poverenca organizátora odvolaný.
Organizátor sa zaväzuje, že osobné údaje účastníkov ankety nebudú odovzdávané tretím
osobám.
Poverencom správy osobných údajov je: PaedDr. Ivona Fraňová, PhD. franova@infoslovak.sk
fran

Záverečné ustanovenia
1. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia týchto pravidiel môže byť dôvodom k vylúčeniu
hlasujúceho z ankety, a to aj po jej skončení a viesť k odňatiu už udelenej ceny
2. Organizátor nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté súťažiacim a tretím osobám
v dôsledku porušenia týchto pravidiel
3. Tieto pravidlá ankety sú vytvorené v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi
Slovenskej republiky.. Hlasujúci svojou účasťou v ankete na kamposlovensku.sk
slovensku.sk potvrdzuje, že
bol s nimi
imi preukázateľným spôsobom zoznámený a zaväzuje
väzuje sa podľa nich riadiť.
4. Tieto pravidlá ankety nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.

AiCES (organizátor)

