ŠTATÚT SÚŤAŽE
„1. Pomoc pre slovenské školy“
1.

IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA SÚŤAŽE

1.1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „1. Pomoc pre slovenské školy“ je spoločnosť SINO s. r. o., so sídlom
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 020 946, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 87516/B (ďalej len „Vyhlasovateľ súťaže“).
1.2. Predmetom tohto Štatútu je stanovenie pravidiel súťaže „1. Pomoc pre slovenské školy“ (ďalej v len „Súťaž“) zverejnenej
na webovej stránke www.sino-zc.com. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto Štatútom v
čase jej trvania na webovej stránke www.sino-zc.com.
1.3. Cieľom Súťaže je pomôcť slovenským školám zmierniť náročnosť súčasnej situácie, ktorú priniesol COVID-19 a za tým
účelom rozdeliť viac ako 197 000 € na nákup počítačového vybavenia a jednému výhercovi poskytnúť zadarmo IKT
učebňu SINO ZEROClient pre 16 žiakov a jedného učiteľa.
1.4. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE A ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

2.1. Do Súťaže je možné zapojiť sa v dňoch 26.10.2020 od 8:00 hod. až 11.11.2020 do 14:00 hod.
2.2. Účastníkom Súťaže je každý účastník webináru „1. POMOC PRE SLOVENSKÉ ŠKOLY“ organizovaného
Vyhlasovateľom súťaže, ktorý sa bude konať dňa 11.11.2020 o 14:00 hod. (ďalej len „Webinár“), ktorý sa do súťaže
zaregistruje prostredníctvom registračného formulára na Webinár a zúčastní sa Webinára.
2.3. Účastníkom Webináru môžu len byť školy alebo školské zariadenia, ktoré spĺňajú definíciu školy alebo školského
zariadenia podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vysoké školy, ktoré spĺňajú definíciu vysokej školy podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Účastník Webinára“).
2.4. Do Súťaže sa môže zapojiť každý Účastník Webináru, ktorý súhlasí s týmto Štatútom Súťaže a s ďalšími podmienkami
špecifikovanými počas Súťaže. Tieto sa pre neho stávajú záväzné.
3.

VÝHRY V SÚŤAŽI

3.1. Vyhlasovateľ súťaže poskytne v Súťaži dva typy výhier, a to
(i) zľavu celkovo vo výške viac ako 197.000 € na nákup počítačového vybavenia SINO pre prvých 100 Účastníkov
Webinára a
(ii) IKT učebňu SINO ZEROClient pre 16 žiakov a jedného učiteľa.
3.2. Zľava celkovo vo výške viac ako 197.000 € na nákup počítačového vybavenia SINO pre prvých 100 Účastníkov Webinára
znamená, že prvých sto Účastníkov Webinára získa nárok na špeciálnu 53% zľavu pre IKT učebňu SINO ZEROclient
objednanú u SINO s.r.o. do 31.12.2020 (ďalej len „Výhra 1“).
3.3. IKT učebňu SINO ZEROClient pre 16 žiakov a jedného učiteľa, získa jeden vyžrebovaný Účastník Webinára, s tým že v
ponuke sú zahrnuté 16x ZEROclient, 1x Server SINO ZC16, manažment konzola SINO, sieťové prvky (switch, router),
konfigurácia a inštalácia systému na škole, vrátane dopravy v celkovej hodnote 7 314,35 € bez DPH. V ponuke nie sú
zahrnuté klávesnice, myši, monitory (ďalej len „Výhra 2“).
3.4. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo
ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo
sumy presahujúcej túto hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania.

4.

PODMIENKY ÚČASTI A VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

4.1. Súťažiaci sa môže zúčastniť Súťaže tak, že sa zaregistruje prostredníctvom registračného formulára zverejneného na
stránke https://www.sino-zc.com/sk/webinar-1-pomoc-pre-slovenske-skoly#registracia. Správne vyplnený registračný
formulár na Webinár sa považuje za platnú registráciu do Súťaže a bude potvrdený spätným emailom (ďalej v texte len
„registrácia do Súťaže“). Registrácia na Webinár je bezplatná.
4.2. Registrácia do Súťaže je možná od 26.10.2020 od 8:00 hod. až 11.11.2020 do 14:00 hod.
4.3. Registrácia do Súťaže nie je možná opakovane, každý Účastník Webináru sa môže do Súťaže registrovať len raz.
4.4. Žrebovanie výhercov Súťaže bude prebiehať online, a to dňa 11.11.2020 po skončení Webinára, zo všetkých
zaregistrovaných súťažiacich, pričom výhercovia Súťaže budú o výhre informovaní online na Webinári a následne
zverejnení na stránke www.sino-zc.com. Aplikáciu „App. Raffle“, ktorú pri žrebovaní Vyhlasovateľ súťaže použije,
naprogramoval Vyhlasovateľ súťaže.
4.5. Výhercom Súťaže sa stáva osoba, ktorá riadne a úplne splnila všetky podmienky Súťaže pre získanie výhry, bola
vyžrebovaná, alebo bola inak určená v súlade s týmto Štatútom a bola za výhercu podľa podmienok Súťaže vyhlásená
zo strany Vyhlasovateľa súťaže (ďalej len „výherca súťaže“).
4.6. Vyhlasovateľ Súťaže má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak účastník Súťaže poskytne
podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo Súťaže vylúčený a Vyhlasovateľovi súťaže zodpovedá za
škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácii.
4.7. V prípade, že vyžrebovaný súťažiaci nebude zúčastnený na Webinári stráca nárok na výhru, ktorú môže následne získať
iný vyžrebovaný výherca, ktorý splní podmienky Súťaže stanovené v tomto článku Štatútu a bude vyhlásený za výhercu.
4.8. Súťažiaci zapojením sa do súťaže akceptuje, že jeho osobné údaje môžu byť v prípade výhry v Súťaži v nevyhnutnom
rozsahu zverejnené na Webinári a/alebo na stránke www.sino-zc.com.
5.

PODMIENKY ODOVZDÁVANIA VÝHIER

5.1. Výherca súťaže bude o výhre v Súťaži, jej ďalších špecifikáciách a spôsobe čerpania alebo uplatnenia ceny, ktorá je
výhrou v Súťaži informovaný počas Webinára.
5.2. Cena, ktorá je výhrou v Súťaži je neprenosná a patrí výlučne výhercovi súťaže. Výhru 1 si výherca súťaže môže uplatniť
u Vyhlasovateľa súťaže najneskôr do 31.12.2020, na základe záväznej písomnej objednávky IKT učebňa SINO
ZEROclient u Vyhlasovateľa súťaže. V prípade, že si výherca súťaže neobjedná IKT učebňu SINO ZEROclient
u Vyhlasovateľa súťaže do 31.12. 2020 nemôže výhru prevziať, nárok na Výhru 1 zaniká a výherca súťaže nemá nárok
na akúkoľvek kompenzáciu. Výherca súťaže nie je oprávnený stanoviť za seba náhradníka. Výhru 2 si výherca súťaže
prevezme tak, že si telefonicky alebo prostredníctvom emailu dohodne s Vyhlasovateľom súťaže záväzný termín pre
dodanie a inštaláciu Výhry 2 najneskôr do 31.12.2020 u výhercu súťaže, inak mu nárok na Výhru 2 zanikne.
5.3. Nárok na výhru v Súťaži zaniká aj v prípade, ak výherca súťaže poruší akúkoľvek povinnosť určenú týmto Štatútom
alebo ak koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.),
ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote.

5.4. Na spôsobe prevzatia výhry sa Vyhlasovateľ súťaže s výhercom súťaže dohodne telefonicky.

6.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20
Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní

osobných

údajov

a o voľnom

pohybe

takýchto

údajov

(ďalej

len

„nariadenie“)

6.1. Vyhlasovateľ súťaže spracúva osobné údaje súťažiaceho primárne na účel organizovania Súťaže a na nevyhnutnú dobu
1 roka po skončení Súťaže.
6.2. Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: súťažiaci. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul,
meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, výhra.
6.3. Vyhlasovateľ súťaže môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým
spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne
zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:
Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm.
c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner (na základe zmluvy)

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

6.4. So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.
6.5. Prenos osobných údajov do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
6.6. Vyhlasovateľ súťaže spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu - ukončenia Súťaže. V prípade
samostatne udeleného súhlasu, môže Vyhlasovateľ súťaže aj zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby po dobu 2
týždňov odo dňa vyhodnotenia súťaže prostredníctvom webstránky, na ktorej bola realizovaná súťaž.
6.7. Vyhlasovateľ súťaže nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom
individuálnom rozhodovaní.
6.8. Dotknutá osoba má právo požadovať od Vyhlasovateľa súťaže prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané,
právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo
namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania
vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému
orgánu. V prípade ak Vyhlasovateľ súťaže spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba
má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť
svoje práva zaslaním emailu na adresu: sino@sino.sk, alebo písomne na adresu Vyhlasovateľa súťaže.
6.9. Dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie
nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutá osoba zapojená
do súťaže. V prípade, ak dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) osobné údaje poskytne, ale neudelí súhlas so
zverejnením osobných údajov v prípade výhry, bude dotknutá osoba zapojená do súťaže, ale nebude ako výherca
zverejnená.

7.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, a to najmä spôsob registrácie do Súťaže,
spôsob zaradenia platných registračných formulárov do Súťaže, spôsob žrebovania, počet žrebovaní a/alebo ich čas,
resp. celú mechaniku Súťaže.
7.2. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v Súťaži je
relevantné a konečné rozhodnutie Vyhlasovateľa súťaže bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so
súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho.
7.3. Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v Súťaži.
7.4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä
pre prípad podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými

podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť
účasti v Súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
7.5. Podľa § 845 Občianskeho zákonníka výhry a výhody získané v súťažiach nie sú právne vymáhateľné.
7.6. Pokiaľ účastník podá sťažnosť počas Súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných
prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí Súťaže ale bola podaná po skončení Súťaže,
Vyhlasovateľ súťaže o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú
formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže na adresu Vyhlasovateľa Súťaže, alebo
prostredníctvom emailu na adresu: sino@sino.sk s označením „Sťažnosť na súťaž 1. Pomoc pre slovenské školy.
7.7. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozhodnutie
Vyhlasovateľa súťaže týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.

