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ŠTATÚT SÚŤAŽE  
 

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „Naštartuj svoju kariéru v IT s 

Fpt Slovakia. Vyhraj lístky na Lovestream festival“ (ďalej aj ako „súťaž“) uvedenej 

na web stránke vyhlasovateľa súťaže (ďalej len „štatút“).  

 

 

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE  

 

Meno a priezvisko/ Obchodné meno: Fpt Slovakia s.r.o. 

Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania: Južná trieda 6 

Dátum narodenia / IČO: 35 883 375 

Zapísaný v registri: Obchodný register OS Košice I, 

oddiel: Sro 

Číslo zápisu v registri: Vložka číslo:  16040/V 

DIČ: 2021842537 

IČ DPH: SK2021842537 

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“) 

 

 

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE 

 

i. Účelom súťaže je Nábor zamestnancov a budovanie značky Fpt Slovakia. 

 

ii. Predmetom súťaže je zdieľať gif, resp. fotografiu na svojich sociálnych 

sieťach vo forme stories alebo príspevku, ktoré si účastník vyhotoví priamo 

na podujatí Night of Chances IT dňa 22.3.2023 v stánku Fpt Slovakia, 

označiť profil Fpt Slovakia a zanechať nám svoje osobné údaje 

prostredníctvom online formulára a to najneskôr do 21:30 hod. 22.3.2023. 

 

 

III. LEHOTA SÚŤAŽE 

 

i. Súťaž trvá dňa 22.3.2023 od 17:00 do 21:30 hod. Najneskôr do dňa 22.3.2023 

do 21:30 hod vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami 

určenými v štatúte.  

 

 

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI 

 

i. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa 

všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).  

 

ii. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo 

v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže,  

 

i. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak 

v lehote v zmysle Článku III. štatútu riadne vyplní a zašle online formulár 

https://nightofchances.com/it/
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vyhlasovateľa súťaže určený na registráciu uchádzača o zamestnanie a zapojenia sa 

do súťaže, v ktorom udelí svoj súhlas na zaradenia do databázy uchádzačov 

o zamestnanie. 

 

iii. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže. 

 

iv. Zo súťaže je vylúčený súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do 

mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal 

žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži. 

 

v. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle 

štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.  

 

vi. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať 

podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.  

 

 

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE 

 

i. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať: 

 

- 2x lístok na podujatie Lovestream festival, ktoré sa koná dňa 20.8.2023 

(ďalej len „hlavná cena“), 

 

ii. Hodnota hlavnej ceny je 178,- EUR s DPH (slovom: Jednostosedemdestiatosem 

eur). 

 

iii.  V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom 

znení  peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: 

tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné 

zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v 

platnom znení.  

 

 

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE 

 

i. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle 

štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr 

22.3.2023 o 21:50 hod.  

 

ii. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov 

vykonajú zástupcovia vyhlasovateľa súťaže: Dominika Spišáková 

 

iii. Vyžrebovaný budú traja výhercovia. 

 

iv. Vyžrebovaný bude aj jeden náhradník pre prípad, že vyžrebovaný výhercovia 

nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.  

 

v. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný priamo, telefonicky alebo e-mailom 

o výhre ceny, a to najneskôr do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. 

https://lovestream.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20170201
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20170201
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/20170601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/20170601
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Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi 

vyhlasovateľom súťaže a výhercom. 

 

vi. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne 

alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra 

bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani 

vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne 

alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena 

prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.  

 

vii. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.  

 

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

i. Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu nariadenia 

(EÚ) 2016/679 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) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

 

ii. Zapojením sa do súťaže a poskytnutím osobných údajov súťažiaci vstupuje 

s vyhlasovateľom súťaže do vzťahu obdobného zmluvnému, ktorý tvorí právny 

základ pre spracúvanie osobných údajov v rozsahu údajov poskytnutých 

súťažiacim v online formulári za účelom realizácie tejto súťaže a plnenia 

záväzkov z nej vyplývajúcich (najmä, aby súťažiacemu bolo umožnené zapojiť sa 

do súťaže, vyhodnotiť a spracovať splnenie podmienok a výsledkov súťaže, 

identifikovať výhercov, kontaktovať ich a odovzdať im výhry).  

 

iii. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie je dobrovoľné, avšak je zmluvnou 

požiadavkou a podmienkou pre účasť v súťaži. Ak súťažiaci osobné údaje 

neposkytnete vyhlasovateľovi súťaže, osobné údaje súťažiaceho vyhlasovateľ 

súťaže nemôže spracovávať a súťažiaci sa nemôže súťaže zúčastniť. 

 

iv. Osobné údaje súťažiaceho budú vyhlasovateľom súťaže uchovávané za vyššie 

uvedeným účelom po dobu trvania súťaže.  

 

v. Osobné údaje súťažiaceho nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania 

resp. nebudú predmetom profilovania a nebudú prenášané do tretích krajín. 

 

vi. Súťažiaci v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov má nasledujúce 

práva: (i) požadovať prístup k svojim osobným údajom, (ii) na opravu svojich 

osobných údajov, (iii) na vymazanie svojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie 

spracovania svojich osobných údajov, (v) namietať proti spracovávaniu svojich 

osobných údajov, (vi) na prenosnosť svojich osobných údajov, (vii) na podanie 

sťažnosti na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných 

údajov SR.  

 

vii. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, 

uplatnenia práv, alebo v prípade záujmu kontaktovať osobu zodpovednú za 
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dohľad nad ochranou osobných údajov môže súťažiaci kontaktovať vyhlasovateľa 

súťaže emailom na: OsobneUdaje@fpt.sk. Viac informácií je dostupných aj 

v Informácii o spracúvaní osobných údajov. 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

i. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí 

s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže 

zúčastniť. 

ii. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať 

súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie 

súťaže zverejní vyhlasovateľ na web stránke vyhlasovateľa súťaže. 

iii. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení 

štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. 

zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu. 

iv. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo 

náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.  

 

V Košiciach dňa 17.3.2023 

 

 

Vyhlasovateľ súťaže:  

Fpt Slovakia, s.r.o.  

  

 

mailto:OsobneUdaje@fpt.sk
https://www.fpt.sk/wp-content/uploads/2022/10/Informacna-povinnost-GDPR_9_2022-SK.pdf

