ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE „MÚZPAS“
Štatút propagačnej súťaže „MÚZPAS“ (ďalej len „Štatút“) záväzne upravuje podmienky súťaže MÚZPAS
/ „Zbieraj pečiatky a vyhraj“ (ďalej len „Súťaž“).
I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné
Slovensko, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Registri oblastných organizácii
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pod č. 10206/2012/SCR, IČO: 42299268,
DIČ: 2023528463 (ďalej len „Organizátor“).
2. Súťaž s názvom „MÚZPAS / Zbieraj pečiatky a vyhraj“ sa uskutoční podľa pravidiel uvedených v
tomto Štatúte.
II. Predmet a účel Súťaže
1. Predmetom Súťaže je výkon Súťažiaceho podľa čl. IV tohto Štatútu spočívajúci v tom, že
preukázateľne navštívi všetky kultúrne miesta/expozície označené na produkte MÚZPAS.
2. Účelom Súťaže je propagácia produktu, ako aj propagácia inštitúcií zapojených do Súťaže.
III. Trvanie Súťaže
1. Súťaž bude prebiehať do 30. 11. 2023.
2. Vyhodnotenie Súťaže sa uskutoční v dvoch termínoch, a to konkrétne 5.12.2022 a 5.12.2023.
III. Účastníci Súťaže
1. Účastníkom Súťaže môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá najneskôr ku dňu ukončenia Súťaže
dovŕšila vek 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „Súťažiaci“), ktorá
si zakúpila produkt.
2. Zo Súťaže bude vylúčený ten Súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými
mravmi zasiahne do mechanizmu Súťaže za účelom získania ceny.
3. Každý súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo Súťaže. Odstúpenie zo Súťaže je potrebné zaslať písomne
na adresu: OOCR Stredné Slovensko, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica s označením
„MÚZPAS“ najneskôr v posledný deň trvania Súťaže (t. j. 30. 11. 2023); účinnosť odstúpenia nastane
dňom doručenia písomného odstúpenia.
IV. Mechanizmus Súťaže
1. Súťažiaci realizáciu výkonu v Súťaži preukáže tak, že na každom navštívenom kultúrnom
mieste/expozícii požiada o otlačenie pečiatky na mieste na to vyhradenom v produkte MÚZPAS.
2. Po získaní všetkých otlačkov pečiatky (ôsmich otlačkov z ôsmich kultúrnych miest/expozícií
označených v produkte MÚZPAS) vyplní Súťažiaci na mieste vyznačenom na produkte MÚZPAS
svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko a telefónne číslo alebo e-mail.
3. Ústrižok z produktu s vyplnenými údajmi a zozbieranými otlačkami pečiatok odovzdá Súťažiaci na
ktoromkoľvek z kultúrnych miest/expozícií uvedených na produkte MÚZPAS. Odovzdanie takéhoto
ústrižku sa považuje za prihlásenie sa do Súťaže. Prihlásením sa do Súťaže Súťažiaci vstupuje do
zmluvného vzťahu s Organizátorom za účelom účasti v Súťaži a nadobúda práva a povinnosti
uvedené v tomto Štatúte.
4. Súťažiaci, ktorý odovzdal ústrižok v súlade s bodom 3 vyššie, bude Organizátorom zaradený do
žrebovania o výhru niektorej z cien.
V. Výhra a ceny do Súťaže
1. Výhrou sú ceny do Súťaže, ktoré zabezpečuje Organizátor. Organizátor venoval do Súťaže balík
cien od OOCR Stredné Slovensko, zapojených inštitúcií a lístky na kultúrny program v Banskej
Bystrici.
2. Jeden Súťažiaci môže vyhrať iba jednu cenu.
3. Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou.
4. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.
5. Organizátor si vyhradzuje právo na odovzdanie inej, než v tomto Štatúte uvedenej ceny výhercovi,
ktorá je kvalitatívne a hodnotne podobná cene uvedenej v článku V bod 1 tohto Štatútu. Náhradná
cena môže byť aj iného druhu resp. charakteru, ako je cena podľa článku V bod 1 tohto Štatútu.

VI. Odovzdanie výhry
1. Vyžrebovaným Súťažiacim (ďalej len „Výherca“) budú výhry odovzdané osobne v sídle Organizátora,
t. j. v budove sídla Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko nachádzajúcej sa
na Námestí SNP 1, 974 01 Banská Bystrica alebo na inom mieste určenom Organizátorom
v informácii Organizátora podľa bodu 3 nižšie.
2. Organizátor si vyhradzuje právo vyzvať Výhercu na preukázanie skutočnosti, že je tou osobou, ktorá
bola vyžrebovaná a ktorá získava výhru a súčasne, že Výherca splnil všetky podmienky Súťaže.
Každý Výherca je pri prevzatí výhry povinný na výzvu predložiť doklad preukazujúci jeho totožnosť.
Ak sa údaje uvedené v predloženom doklade Výhercu nebudú zhodovať s osobnými údajmi
uvedenými v odovzdanom ústrižku, Organizátor má právo výhru neodovzdať.
3. O možnosti prevziať výhru bude každý Výherca informovaný Organizátorom osobitným e-mailom na
elektronickú adresu uvedenú v zaslanom ústrižku alebo vo forme sms na telefónne číslo uvedené
v zaslanom ústrižku, a to do 30 dní odo dňa termínu vyhodnotenia Súťaže, pričom bude informovaný
najmä o mieste a termíne prevzatia výhry.
4. Ak si Výherca si výhru od Organizátora neprevezme do 60 dní odo dňa jej oznámenia podľa bodu 3
vyššie, má sa na účely Súťaže za to, že Výherca výhru odmietol. Odmietnutie výhry sa považuje za
odstúpenie od Súťaže.
5. Každý Výherca má právo odmietnuť výhru.
6. Výhra odovzdaná Výhercom predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nenesie žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry Výhercom v zmysle
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Akékoľvek iné ďalšie
súvisiace povinnosti zaväzujú výhercu.
7. Organizátor neuhrádza Súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v
Súťaži, resp. s výhrou. Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté neuplatnením, nevyzdvihnutím
alebo neprijatím výhry Výhercom.
VII. Osobné údaje
1. Prihlásením sa do Súťaže Súťažiaci dobrovoľne a vážne súhlasí s tým, aby Organizátor spracúval
jeho osobné údaje, za podmienok bližšie vymedzených v bode 4 nižšie.
2. Ak Súťažiaci neposkytne svoje osobné údaje vo vyžiadanom rozsahu, je vyradený z účasti na
žrebovaní.
3. Prevzatím výhry každý Výherca dobrovoľne a vážne súhlasí s tým, aby Organizátor spracúval jeho
osobné údaje, za podmienok bližšie vymedzených v bode 4 nižšie. V prípade výhry Výherca
prihlásením sa do Súťaže aj svojou následnou účasťou na odovzdaní výhry dobrovoľne a vážne
súhlasí s tým, aby bola o tom zverejnená informácia, vrátane vyhotovenia a zverejnenia jeho
podobizne, aby bol o tom vyhotovený obrazový alebo zvukovoobrazový záznam a/alebo aby bolo
zverejnené jeho meno a priezvisko; Výherca tiež dobrovoľne a vážne súhlasí s tým, aby tieto údaje
Organizátor ďalej používal a spracovával za účelom ďalšej propagácie produktu, za podmienok
bližšie vymedzených v bode 4 nižšie.
4. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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) (ďalej len „GDPR“) sa týmto
Súťažiaci informujú o nasledovnom:
Prevádzkovateľ osobných údajov je: Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné
Slovensko, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Registri oblastných organizácii
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pod č. 10206/2012/SCR, IČO: 42299268,
DIČ: 2023528463, e-mail: info@centralslovakia.eu.
Účel spracúvania osobných údajov: Poskytnutie osobných údajov Súťažiaceho je požiadavkou,
ktorá je nevyhnutná pre účel zabezpečenia riadnej organizácie Súťaže, realizácie a vyhodnocovania
Súťaže, identifikovania Výhercu, zverejnenia Výhercu, a odovzdania výhry.
Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas Súťažiaceho a súhlas Výhercu podľa čl. 6
ods. 1 písm. a) GDPR.
Kategórie osobných údajov Súťažiacich: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo.
Kategórie osobných údajov Výhercov: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mail,
telefónne číslo, podobizeň (fotografia) a obrazový a/alebo zvukovo-obrazový záznam.

Doba uchovania osobných údajov: odo dňa prihlásenia sa do Súťaže Súťažiacim až do
vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Súťaže, najneskôr do 3 mesiacov odo
dňa posledného termínu vyhodnotenia Súťaže; údaje Výhercov uchováva prevádzkovateľ pre účely
daňové, účtovné a archivačné do skončenia kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom
roku, v ktorom došlo k poslednému termínu vyhodnotenia Súťaže.
Poskytnutie osobných údajov: osobné údaje nie sú poskytované iným príjemcom.
Presun do tretích krajín: osobné údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín.
Práva súťažiaceho podľa kapitoly III GDPR a druhej hlavy ZOOU:
(i) právo na informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR a §19 až 21 ZOOU,
(ii) právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
(iii) právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR,
(iv) právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie) podľa článku 17 GDPR,
(v) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR,
(vi) právo na oznámenie, že osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo
obmedzené podľa článku 19 GDPR,
(vii) právo na prenosnosť osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu
alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami podľa článku 20 GDPR,
(viii) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR,
(ix) právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 GDPR.
5. Súťažiaci aj Výherca má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať.
Odvolanie súhlasu sa doručuje na adresu sídla Organizátora alebo adresu elektronickej pošty
Prevádzkovateľa uvedenú v tomto článku Štatútu. Odvolanie súhlasu počas trvania Súťaže alebo po
jej ukončení znamená, že Organizátor bezodkladne zlikviduje akékoľvek osobné údaje Súťažiaceho,
ktoré spracováva, ibaže by už k ich likvidácii došlo skôr; ak Súťaž trvá, odvolanie súhlasu podľa tohto
bodu sa považuje za odstúpenie zo Súťaže. Na adrese podľa tohto článku Štatútu si Súťažiaci
a/alebo Výherca môžu uplatniť aj ďalšie práva podľa bodu 4 vyššie.
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o
hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je
hazardnou hrou.
2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe
Organizátor v zmysle tohto Štatútu a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej
republiky.
3. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže kedykoľvek
a v akomkoľvek rozsahu aj po jej vyhlásení.
3. Aktuálne znenie Štatútu bude k dispozícii na predajných miestach produktu (Stredoslovenské
múzeum, Stredoslovenská galéria, Múzeum Slovenského národného povstania, Literárne
a hudobné múzeum, Poštové múzeum, Múzeum máp, THURZO – FUGGER zážitková expozícia,
Hodinová veža Banská Bystrica, Turistické informačné centrum Banská Bystrica a Informačné
centrum Banská Bystrica ) a na webovej stránke Organizátora.

