I. Vyhlasovateľ
1.1. Vyhlasovateľom súťaže je Österreich Institut Bratislava s.r.o.., Baštová 9, 811 03 Bratislava, IČO:
35743727, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 842/B
(ďalej len „Organizátor“)
1.2. Súťaž je určená pre fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré v čase začatia
Súťaže dovŕšili 18. rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony (ďalej len „Účastník“). Účastník je
povinný v celom rozsahu dodržiavať podmienky súťaže zverejnené na internetovej stránke
www.oei.sk .

II. Začiatok a ukončenie fotosúťaže
2.1. Fotosúťaž „Sommer in Österreich“ sa uskutoční v termíne od 7.9.2016 do 28.9.2016.

III. Prihlásenie sa do fotosúťaže a pravidlá
3.1 Účastník môže zúčastniť fotosúťaže prostredníctvom facebookového profilu
www.facebook.com/oeibratislava, emailovej adresy deutsch@oei.sk a súťažnej podstránky s
pravidlami “https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk/podujatia-projekty/podujatia/fotosutaz-letov-rakusku/ “
3.2. Podmienkou účasti vo fotosúťaži je zaslanie súťažnej fotografie (prostredníctvom mailu), ktorá
musí spĺňať nasledovné vlastnosti:
1. Miestom zhotovenia fotografie je Rakúsko.
2. Fotografie musia mať minimálne 50KB.
3. Je možné zaslať fotografie len vo formáte jpg.
a) Každý Účastník má možnosť prihlásiť max. 6 fotografií.
1. Účastník je autorom fotografie. Účastník má súhlas na použitie fotografie od osôb
zachytených na fotografiách. Účastník si nie je vedomý toho, že by akákoľvek tretia osoba
jeho práva k fotografii spochybňovala, alebo bránila ich zverejneniu.
2. Fotografia nesmie svojim obsahom budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či
politické cítenie alebo inak porušovať platné zákony. V opačnom prípade si Organizátor
vyhradzuje právo vyradiť takúto fotografiu zo Súťaže.
3.3. Účastníci poskytujú Organizátorovi výhradné právo k použitiu fotografií na propagáciu Súťaže
a propagáciu jej Organizátora. Súťažiaci súhlasí s publikovaním súťažných fotografií v elektronickej
podobe bez nároku na honorár. Právo na použitie súťažných fotografií sa poskytuje bez časového
obmedzenia.
3.4. Účastník Súťaže zašle v termíne 7.9-20.9.2016 na deutsch@oei.sk súťažnú fotografiu spolu so
svojím menom a priezviskom, bydliskom a telefónnym číslom. Zaslané osobné údaje musia byť
vyplnené pravdivo a úplne a musia byť identické s dokladom totožnosti. Svojím zapojením sa do
súťaže vyjadruje Účastník súhlas s Podmienkami Súťaže a s ich obsahom a zaväzuje sa
ich v celom rozsahu dodržiavať.

3.5. Výhercovia budú o výhre upozornení emailom, príp. telefonicky a poukážka bude zaslaná po
dohode doporučenou poštou (zasielanie iba v rámci územia SR) alebo vyzdvihnutá osobne na
skretariáte.

IV. Výhra
4.1. Predmetom súťaže je poukaz na kurz v hodnote 100,€- a 50,-€. Poukaz je od vystavenia platný
12 mesiacov a je možné využiť ho na úhradu kurzu nemeckého jazyka alebo jazykovej skúšky výlučne
v rámci firmy Österreich Institut Bratislava s.r.o. Poukážka je platná do stanoveného dátumu a nemôže
byť zamenená za hotovosť.
4.2.1. 1. cena: 100,-€ poukaz na kurz nemčiny
2. cena: 50,-€ poukaz na kurz nemčiny
4.3. V prípade, že si Účastník Súťaže neprevezme svoju výhru zaslanú doporučene poštou alebo
nevyužije výhru v príslušnej lehote, prepadá takáto výhra v prospech Vyhlasovateľa (Organizátora)
Súťaže. Organizátor nezodpovedá za škodu, stratu a iné znehodnotenie výhry pri jej preprave, a nie
je povinný takto spôsobené škody uhradiť alebo poskytnúť Účastníkovi, ktorému výhra patrí, žiadnu
náhradu.

V. Vyhodnotenie
5.1. Fotografie budú zverejnené na Facebookovom profile Organizátora. Hlasovanie prebehne v
období od 21.-28.9.2016 formou „likov“ od fanúšikov stránky, pričom rozhodne najvyšší počet
udelených hodnotení. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená
spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.
Vyhodnotenie sa uskutoční 28. 09. 2016.
5.2. Mená výhercov spolu s víťaznými fotografiami budú zverejnené na internetovej stránke
www.oei.sk.

VI. Účasť v Súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov
6.1. Účastník Súťaže zároveň svojou účasťou v Súťaži udeľuje Organizátorovi svoj výslovný súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v bode 3.4. Podmienok
v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOÚ“). Účelom tohto
súhlasu je prevádzkovanie Súťaže (napr. zaslanie výhier výhercom Súťaže, zverejnenie mien a
priezvisk výhercov Súťaže v oznamovacích prostriedkoch, na internetovej a facebookovej stránke
Organizátora a kontaktovanie výhercov.
6.2 Súhlas Účastníka na spracovanie jeho osobných údajov je dobrovoľný, je podmienkou účasti
v Súťaži a udeľuje sa na dobu trvania a vyhodnotenia Súťaže.
6.3. Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov
boli tieto bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti
bezodkladne zlikvidované, s výnimkou podľa § 17 ods. 2 ZoOÚ.

6.4. Účasťou v súťaži poskytuje súťažiaci organizátorovi neobmedzené a neodvolateľné používateľské
práva na použitie nahratých fotografií na PR účely aj v originálnej kvalite. To zahŕňa možnosť
uverejnenia, kopírovania, distribúcie a zobrazovania za účelom prezentácie fotosúťaže. Toto sa môže
diať výlučne v spojení so súťažou a s ňou súvisiacou komunikáciou, na ktorej sa súťažiaci zúčastňuje.
Tento súhlas zahŕňa použitie poskytnutých fotografií na:



Prezentáciu výsledkov.
Zverejňovanie na internete a sociálnych sieťach organizátora.

VII. Propagácia Súťaže
7.1. Zverejnenie a propagácia Súťaže potrvá v určenom čase od 7.9-29.9.2016 (vrátane) na
internetovej stránke www.oei.sk a na Facebook-stránke www.facebook.com/oeibratislava . V prípade
záujmu o bližšie informácie týkajúce sa fotosúťaže môžu Účastníci písať email na deutsch@oei.sk.

VIII. Osobitné ustanovenia
8.1. Organizátor Súťaže nemá voči Účastníkovi Súťaže žiadny nárok na úhradu nákladov spojených so
Súťažou, a zároveň nehradí Účastníkovi Súťaže žiadne náklady, ktoré mu týmto vzniknú v súvislosti s
jeho účasťou v Súťaži alebo v súvislosti s výhrou v Súťaži. Organizátor Súťaže nezabezpečuje
zdanenie výhier a táto povinnosť môže výhercovi vzniknúť podľa daňových právnych predpisov
platných a účinných v čase výhry/v čase odovzdania výhry.
8.2. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v Súťaži nemožno vymáhať.
Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom
množstve ako určí Organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie.
Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej
užívaním.
8.3. Organizátor si vyhradzuje právo Podmienky Súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či
bez náhrady ukončiť, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. vyššia moc, technické
problémy). Zmeny Podmienok Organizátor zverejní rovnakým spôsob ako pôvodné Podmienky.

IX. Záverečné ustanovenia
9.1. Podmienky Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom spustenia súťažnej podstránky.
9.2. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými
ustanoveniami právnych predpisov SR, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho
zákonníka v platnom znení.
9.3. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia Podmienok nie je dotknutá platnosť ostatných
ustanovení. Prípadné neplatné ustanovenie sa Organizátor zaväzuje nahradiť novým ustanovením,
ktoré bude svojím obsahom a účelom najviac zodpovedať príslušným ustanoveniam platných
právnych predpisov SR.
V Bratislave dňa 5.9.2016

