IDS Východ, s.r.o., Turgenevova 36, 040 01 Košice

10 000 pre zdravie – podmienky súťaže
Súťaž trvá od 16. do 22. septembra 2022
Všeobecné podmienky súťaže sa použijú pre súťaž 10 000 pre zdravie organizovanej
Košickým samosprávnym krajom, Prešovským samosprávnym krajom a IDS Východ,
s.r.o., pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak.
Všeobecné podmienky súťaže stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a
odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež
zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
II. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže (ďalej len Súťaž) je Košický samosprávny kraj,
Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice, IČO: 35 541 016, Prešovský samosprávny kraj,
Námestie mieru 2, 0801 Prešov, IČO: 37 870 475 a IDS Východ, s.r.o., Turgenevova 36,
04001 Košice, IČO: 52 681 734.
Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).
III. Účastníci Súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom
v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji.
Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto
súťaže.
Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií: dospelí a žiaci stredných škôl do 18 rokov. Do
súťaže sa je možno registrovať prostredníctvom online Google formulára (prihlasovací
IDS Východ, s.r.o.
Turgenevova 36
Košice, 040 01

IČO: 52 681 734
VÚB, a.s.
IBAN: SK39 0200 0000 0041 9152 7355

+421 55 304 97 86
idsvychod@idsvychod.sk
www.idsvychod.sk

online formulár pre
https://lnk.sk/qjo8).

dospelých:

https://lnk.sk/pik8,

pre

žiakov

do

18

rokov:

IV. Pravidlá Súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:
Prihlási sa do súťaže zadaním svojho mena, priezviska, počtu krokov, dátumu merania
krokov, uvedenia informácie, z ktorého kraja pochádza, telefonického kontaktu, emailovej adresy, súhlasu so spracovaním osobných údajov a zaslaním fotografie
(screenshotu) merania krokov z mobilnej aplikácie určenej na meranie krokov
prostredníctvom online Google formulára, v prípade žiakov stredných škôl je potrebné
vyplniť aj názov strednej školy. Na fotografii pritom musí byť viditeľný dátum merania
krokov a viditeľný počet krokov. Na meranie krokov je možné využiť iba tieto mobilné
aplikácie: Google Fit, Počítadlo krokov – Krokomer, Huawei Zdravie, Zdravie, Garmin
Connect, Suunto, Polar, Coros.
Fotografiu (screenshot) merania krokov je potrebné urobiť za každý deň zvlášť.
Každý deň počas trvania súťaže sa súťažiaci zapojí do súťaže len raz.
Vyhodnotenie Súťaže prebehne najneskôr do 14 pracovných dní od jej skončenia
a určia sa víťazi.
Kategórie:
Súhrn krokov za región východné Slovensko
Súhrn krokov za Košický samosprávny kraj
Súhrn krokov za Prešovský samosprávny kraj
Ocenení budú traja súťažiaci s najvyšším počtom krokov z Košického kraja a prví traja
z Prešovského kraja v kategórii dospelí. Ocenení budú traja súťažiaci s najvyšším
počtom krokov z Košického kraja a prví traja z Prešovského kraja v kategórii žiaci
stredných škôl do 18 rokov. Ceny získajú aj ďalší siedmi súťažiaci s najvyšším počtom
krokov z oboch krajov v kategórii dospelí a v kategórii žiaci do 18 rokov.
Výhry v kategórii dospelí:
1. cena – kolobežka v hodnote 350 €
2. cena – smart hodinky v hodnote 200 €
3. cena – kredit na dopravnú kartu prímestskej autobusovej dopravy v hodnote 100 €
4. – 10. cena – kredit na dopravnú kartu prímestskej autobusovej dopravy v hodnote
50 €
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Výhry v kategórii žiaci stredných škôl do 18 rokov:
1. cena – kolobežka v hodnote 350 €
2. cena – smart hodinky v hodnote 200 €
3. cena – kredit na dopravnú kartu prímestskej autobusovej dopravy v hodnote 70 €
4. – 10. cena – kredit na dopravnú kartu prímestskej autobusovej dopravy v hodnote
30 €

Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.
Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.
Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže
vylúčený.
Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať
právnou cestou.
Kredity na dopravnú kartu prímestskej autobusovej dopravy budú výhercom
odovzdané formou poukážky. Výhercovia z Prešovského samosprávneho kraja si budú
môcť výhru (kredit na dopravnú kartu za príslušnú hodnotu) z poukážky zapísať na svoju
dopravnú kartu v zákazníckych centrách zmluvného autobusového dopravcu
Prešovského samosprávneho kraja SAD Prešov, a.s. Výhercovia z Košického
samosprávneho kraja si budú môcť výhru (kredit na dopravnú kartu za príslušnú
hodnotu) z poukážky zapísať na svoju dopravnú kartu v zákazníckych centrách
zmluvného autobusového dopravcu Košického samosprávneho kraja eurobus, a.s.
Platnosť poukážky s kreditom na dopravnú kartu prímestskej autobusovej dopravy je
do 31. 10. 2022.
V. Spôsob odovzdávania výhier

Organizátor bude kontaktovať víťaza telefonicky alebo emailom. V prípade, že sa
Organizátorovi nepodarí do 7 dní od zverejnenia výsledkov Súťaže víťaza alebo víťazov
kontaktovať, tento stráca nárok na výhru a Organizátor kontaktuje náhradníkov –
ďalších v poradí.
Ak nebude možné kontaktovať ani náhradníkov do 7 dní, títo strácajú nárok na výhru a
Súťaž sa končí bez určenia výhercu.
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Súťažiaci, ktorí boli určení ako výhercovia, si prevezmú cenu osobne na vopred
dohodnutom mieste a vo vopred dohodnutom čase.
Súťažiaci, ktorí boli určení ako výhercovia a nebudú si môcť vyzdvihnúť cenu osobne,
poskytnú do 3 dní na požiadanie Organizátora svoje osobné údaje potrebné na
doručenie výhry. Po získaní doručovacích údajov tejto osoby Organizátorom sa tento
Súťažiaci stáva výhercom.
V prípade, že výhercovia neposkytnú Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú
podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú
byť výhercami a Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.
Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s
jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším
výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva
osoba na nasledujúcom mieste, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.
Výherca nemá právo postúpiť cenu inej osobe.
VI. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so
spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka
súťaže (meno, priezvisko, telefonický kontakt, mailová adresa, informácia, z ktorého
kraja pochádzajú, počet krokov, dátum merania krokov, v prípade kategórie žiakov do
18 rokov aj názov strednej školy, ktorú navštevujú a v akom meste sa škola nachádza),
ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu
súťaže a po jej skončení, pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže, pre
zasielanie obchodnej a marketingovej komunikácie ako sú informácie o Organizátoroch,
ich obchodných partneroch a iných tretích osobách.
Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu do ukončenia predmetnej
akcie a vyhlásenia všetkých víťazov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné
odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu
info@idsvychod.sk.
Súťažiaci, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom
a ďalšie práva podľa §21 zákona o ochrane osobných údajov číslo 101/2000 Zb. v
platnom znení.
V zmysle § 11 Z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný
uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.
Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracovaním
osobných údajov, Organizátor nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať.
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Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností
podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho
zákonný zástupca.
VII. Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach
súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti
alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou
obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.
Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok
súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými
podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo
súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť,
a to aj so spätnou účinnosťou.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť,
predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným
spôsobom zverejní na stránke www.idsvychod.sk.
Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že
nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil
Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.
Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s
výhrou a jej užívaním.
V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na
právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo
opatrovníkovi.
VIII. Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá sú uložené u jedného z Organizátorov súťaže, ktorým je spoločnosť IDS
Východ, s.r.o. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto
Pravidiel u Organizátora.
IX. Súťažiaci má právo vyžadovať od Organizátora:
•

potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané („právo na prístup
k osobným údajom“);
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•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

ak sú jeho osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie
informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré Organizátor spracúva
(„právo byť informovaný o spracúvaní“); Organizátor je oprávnený účtovať
súťažiacemu primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou
o kópiu osobných údajov;
opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré Organizátor
spracúva („právo na opravu“);
výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených
v GDPR ; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich
Organizátor získal alebo spracúval, ak súťažiaci odvolá súhlas a Organizátor
nemá iný právny základ na spracúvanie, ak súťažiaci namieta voči spracúvaniu,
alebo ak Organizátor spracúval osobné údaje nezákonne („právo
na vymazanie“);
obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov
uvedených v GDPR; napríklad, ak súťažiaci oznámi, že Organizátor o ňom
spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje
nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
získanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Organizátor
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
súťažiaci má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu
prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky
uvedené v GDPR („právo na prenosnosť“);
namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu
osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme, („právo namietať“);
namietať, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie SPP, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má
právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú, ak
GDPR neustanovuje inak („automatizované rozhodovanie vrátane
profilovania“);
kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený SPP
s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh
na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava,
Slovenská
republika,
telefónne
číslo:
+
421 2 3231 3220,
www.dataprotection.gov.sk.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej
práva v zmysle GDPR môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej
osoby, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.
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