
Zimná fotosúťaž „Verejná doprava na východnom Slovensku“ – podmienky súťaže 

Podmienky propagačnej fotosúťaže (ďalej len „Podmienky“) vydané v zmysle § 847 - § 
849 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení. 

1. Organizátor súťaže 

• Organizátorom súťaže je IDS Východ, s.r.o. (ďalej len PSK) so sídlom: Turgenevova 

36, 040 01 Košice, IČO: 52 681 734  (ďalej len „Organizátor“). Organizátor vydáva 

tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). 
2. Trvanie súťaže 

• Súťaž  sa uskutočňuje od 08. 02. 2023 do 31. 03. 2023. 
3. Podmienky súťaže 

• Podmienkou súťaže je zaslať na info@idsvychod.sk fotografiu verejnej dopravy na 

východnom Slovensku.  

• Odporúčané témy fotografií: 

− prímestská doprava (vlak, autobus), 

− mestská doprava, 

− dopravná infraštruktúra. 

Na jednej fotografii môže byť aj viac dopravných prostriedkov. 

• Každý Účastník môže zaslať ľubovoľný počet fotografií. Fotografie musia byť vo 

vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG). Fotografie nesmú obsahovať vodoznak, 

ani žiadny písaný text vnorený do fotografie. 

• Zapojením sa do súťaže Účastník prehlasuje, že je autorom zaslanej fotografie, t. j. 

má neobmedzené právo s predmetnou fotografiou disponovať. 

• Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov, ktorí nesplnia 

podmienky uvedené v Pravidlách. Účasťou v Súťaži Účastník vyjadruje svoj súhlas s 

tým, aby ho Usporiadateľ informoval o výhre e-mailom. 
4. Ceny 

• Zo všetkých Účastníkov Súťaže vyhrajú traja Účastníci Súťaže darčekové predmety 

s logom IDS Východ. Odmenené budú tri najlepšie fotografie, ktoré v mene 

usporiadateľa súťaže vyberie pán dr. hab. Mgr. art. Peter Javorík, ArtD. z Akademie 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Krakow, ktorý vyštudoval odbor fotografie na 

Slezskej univerzite v Opave. Do Súťaže budú zaradení všetci Účastníci, ktorí splnili 

podmienky. Do Súťaže bude zaradená každá zaslaná fotografia osobitne.  

• Ceny si výhercovia prevezmú osobne v priestoroch IDS Východ, s.r.o. na: Bačíkova 

7, 040 01 Košice alebo im Organizátor ceny odošle poštou, a to v čo najkratšom 

čase odo dňa vyhlásenia výsledkov Organizátorom. 

• V prípade, že si výherca nevyzdvihne výhru na uvedenej adrese alebo sa 

s Organizátorom nedohodne na prevzatí ceny iným spôsobom, takáto výhra 

prepadá v prospech Organizátora. 
5. Vyhodnotenie 

• Vyhodnotenie Súťaže prebehne po ukončení Súťaže.  

• Organizátor sa zaväzuje oboznámiť výhercu o získaní výhry v čo najkratšom čase 

od vyhodnotenia Súťaže. Výherca bude na výhru v Súťaži upozornený 

prostredníctvom e-mailu a ak oznámi, že si výhru neprevezme osobne v sídle IDS 

Východ, s.r.o. na adrese Bačíkova 7, 040 01 Košice, bude vyzvaný, aby 
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Organizátorovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne 

číslo a adresa bydliska za účelom doručenia výhry. 

• V prípade maloletého výhercu bude výhra odovzdaná jeho zákonnému zástupcovi. 
6. Účasť v Súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov 

• Účastník Súťaže zároveň Organizátorovi Súťaže: IDS Východ, s.r.o. so sídlom: 

Turgenevova 36, 040 01 Košice, IČO: 52 681 734 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 

7 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) udeľuje dobrovoľný  súhlas so spracúvaním osobných údajov 

v rozsahu užívateľskej e-mailovej adresy za účelom zaradenia do Súťaže a v 

rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa bydliska za účelom zaslania výhry. 

Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu dvoch mesiacov odo dňa začiatku Súťaže 

a v prípade súhlasu na zaslanie výhry na dobu troch mesiacov od vyhodnotenia 

Súťaže. 

• Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je podmienkou účasti v Súťaži. 

• Súhlas so spracovaním údajov je možné kedykoľvek odvolať elektronicky 

prostredníctvom e-mailu info@idsvychod.sk alebo  písomne na adrese sídla 

Organizátora. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 

údajov vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. 

• Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na 

Organizátora ako prevádzkovateľa, ako aj práva Účastníka Súťaže ako dotknutej 

osoby v súlade Nariadením 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)  sú prístupné na webovom sídle 

Organizátora ( www.idsvychod.sk ) na podstránke Zásady ochrany osobných údajov. 

7. Súhlas s používaním diela na marketingové účely 
•  Autor fotografie udeľuje svojou účasťou v Súťaži Usporiadateľovi právo na použitie diela 

podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona a udeľuje nevýhradnú, vecne, časovo, územne a iným 

rozsahom neobmedzenú licenciu na každé používanie diela v rámci všetkých foriem 

propagačných, prezentačných a informačných aktivít spojených s Usporiadateľom a ním 

uskutočňovaných, a to najmä na propagáciu verejnej dopravy v elektronickej alebo printovej 

verzii v propagačných materiáloch IDS Východ, ako aj v elektronických a printových verziách 

propagačných materiálov Košického a Prešovského samosprávneho kraja, a to bez potreby 

uvedenia mena autora. 

• Súhlas Účastníka podľa predchádzajúcej vety je neodvolateľný. Tento súhlas sa vzťahuje aj na 
tretie osoby, ktorým Usporiadateľ poskytne fotografie zaslané do Súťaže v súlade s 
dohodnutým účelom. 

8. Dane 

• Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. 

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je 

Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje 

350,- Eur uhradiť daň z príjmov. 

9. Osobitné ustanovenia 

• Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, 

zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, dátum uskutočnenia 
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vyhodnotenia, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom 

žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Organizátor vhodným 

spôsobom zverejní na svojej webovej stránke. Organizátor nezodpovedá za žiadne 

škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, 

ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny 

nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej 

kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať 

súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude 

rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito 

Pravidlami oboznámiť na webovej stránke Organizátora Súťaže. 

• Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho 

súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým 

mravom a tento príspevok zmazať. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci 

Súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.  

• Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky 

pre výhru v zmysle Pravidiel. Organizátor Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť 

siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže. 

 


