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Štatút 
propagačnej súťaže organizátora ART FILM FEST , s.r.o. 

s názvom „Najaktívnejší divák festivalu“ 
 

1. Základné ustanovenia 
 

1.1. Spoločnosť ART FILM FEST  s.r.o., so sídlom Tomášikova 30C, 821 01  Bratislava, 

IČO:48 284 254, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 117425/B (ďalej ako „organizátor“) organizuje 
počas konania Medzinárodného filmového festivalu „ART FILM FEST 2019“ 

v Košiciach v termíne od 14.6.2019 do 22.06.2019  (ďalej aj ako „AFF 2019“) súťaž 

s názvom „Najaktívnejší divák festivalu“ (ďalej len ako „súťaž“).  

 

1.2. Poskytovateľom ceny do súťaže je organizátor a spoločnosť Plzeňský Prazdroj 

Slovensko, a. s., Bratislavská 97, 900 46 Most pri Bratislave , IČO : 31648479, 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vl.č.10414/P. 

 

1.3. Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré 

popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže. 

 
1.4. Hracím dňom je každý deň v termíne od 14.06.2019 do 22.06.2019.  

 

2. Účel 

 

2.1. Účelom súťaže je v rámci propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti sledovanosť 

a návštevnosť Medzinárodného filmového festivalu „ART FILM FEST 2019 “ 

v Košiciach.  

 

3. Trvanie súťaže 

 

3.1. Súťaž bude organizátorom realizovaná na území Mesta Košice počas konania 
Medzinárodného filmového festivalu „ART FILM FEST 2019 “ v termíne od 

14.06.2019 do 22.06.2019. 

 

4. Spôsob propagácie 

 

4.1. Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: sociálnych 

sietí, ako aj prostredníctvom propagácie na internetovej stránke organizátora 

www.artfilmfest.sk a v priestoroch konania počas konania Medzinárodného filmového 

festivalu „ART FILM FEST 2019“ v Košiciach .   
 

5. Podmienky účasti v súťaži 
 

5.1. Do súťaže sa môže zapojiť každá osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na 

území Slovenskej republiky, ktorá sa zúčastní filmového festivalu ART FILM FEST 

2019 v Košiciach a splní podmienky/pravidlá súťaže, a ktorá zároveň nie je vylúčená 

z účasti na súťaži niektorým z ustanovení pravidiel súťaže (ďalej len ako 

„účastníčka"/“účastník“). 
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5.2. Organizátor má v prípade pochybnosti o veku výhercu právo žiadať predloženie 

príslušného dokladu, ktorým by táto osoba osobne preukázala dovŕšenie 18 rokov 

veku.  

5.3. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere 

obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťažea k iným osobám, ktoré sa 

priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im 

blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka.  

5.4. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude realizovaná. 

 

6. Pravidlá 
 

6.1. Účastník súťaže sa môže do súťaže zapojiť tak, že si zakúpi 9-dňovú festivalovú 

permanentku (ďalej len „Cinepass“), určenú pre bežných návštevníkov, ktorá 

účastníkovi umožní vstup na všetky verejné festivalové projekcie počas konania AFF 

2019 a ktorá slúži ako náhrada vstupenky, pričom víťazom súťaže sa stane ten 

účastník, ktorý počas trvania súťaže navštívi najviac filmových festivalových 

projekcií. 

 

6.2. Spôsob zakúpenia Cinepassu je zverejnený na stránke organizátora: 

https://www.artfilmfest.sk/info/vstupenky/. Každý účastník, ktorý si zakúpi Cinepass 

bude registrovaný v rezervačnom systéme MyCinepass 
https://cinepass.sk/aff/sk/register.  

 

6.3. Všetci účastníci registrovaní v rezervačnom systéme MyCinepass, ktorí si zakúpili 9-

dňovú festivalovú permanentku (ďalej len „Cinepass“), budú zaradení do žrebovania.  

 

6.4. Po skončení súťaže sa dňa 22.06.2019 o 19:00 hod. sa uskutoční žrebovanie výhercu 

a výherca bude vyžrebovaný elektronicky generátorom náhodných výhier. 

 

6.5. Osoba poverená organizátorom vyžrebuje v deň žrebovania len jedného výhercu, 

ktorý získa výhru uvedenú v článku 7. tohto Štatútu. 
 

6.6. Meno výhercu organizátor zverejní na svojich webových stránkach 

www.artfilmfest.sk, sociálnych sieťach a počas Záverečného ceremoniálu AFF 2019, 

ktorý sa bude konať v Kunsthalle, Rumanova 040 01, 040 01 Košice po 20:00 hod. 
 

7. Výhra 
 

7.1. Výherca získa nasledovné výhry: 

a) od organizátora – Cinepass na ďalší ročník AFF 2020 , ktorý mu organizátor 

odovzdá do 1.6.2020 , 
b) pivo Pilsner Urquell 0,5 L v plechovke od spoločnosti Plzeňský Prazdroj 

Slovensko, a. s. v takom počte, koľko filmových festivalových projekcií víťaz 

súťaže navštívil počas trvania súťaže a AFF 2019.  

 

7.2. Výhra bude odovzdaná poskytovateľmi výhry nasledovne: 

a) Cinepass podľa bodu 7.1 písm. a) - organizátor festivalu odovzdá víťazovi do 

1.6.2020 

https://www.artfilmfest.sk/info/vstupenky/
https://cinepass.sk/aff/sk/register
http://www.artfilmfest.sk/
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b) Pivo Pilsner Urquell podľa bodu 7.1 písm. b) spoločnosť Plzeňský Prazdroj 

Slovensko, a. s. odovzdá víťazovi najneskôr do 1.8.2019. 

 

7.3. Výhry budú odovzdané výhercovi prostredníctvom osoby poverenej organizátorom 

súťaže na základe údajov, ktoré účastníci súťaže uviedli pri registrácii v rezervačnom 
systéme MyCinepass. 

 

7.4. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu. 

 

8. Odovzdanie výhry 
 

8.1. Organizátor/Poskytovateľ výhry si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať 

výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných 

prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o 

odovzdaní výhry. 
 

8.2. Organizátor odovzdá výhru buď osobne alebo prostredníctvom spoločností určených 

na doručovanie zásielok v termínoch uvedených v článku 7 bod 7.2 písm. a)  a písm.. 

b). 
 

8.3. V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi podľa bodu 8.2 tohto článku, 

výherca stráca právo na získanie výhry. 
 

8.4. Výherca nie je povinný výhru prijať. 

 

9. Výhry a daň z príjmov 
 

9.1. Výhry, ktoré obdržia výhercovia, predstavujú výhry pred zdanením.  

9.2. Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle 

§ 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 
9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.  

9.3. Výherca je povinný odviesť daň z výhry v rámci svojho ročného zúčtovania dane. 

 

10. Osobné údaje a osobnostné práva 
 

10.1 Registráciou v rezervačnom systéme MyCinepass a zapojením sa do súťaže 

„Najaktívnejší divák“ súťažiaci, ako dotknutá osoba, udeľuje organizátorovi, ako 

prevádzkovateľovi,  dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov 

v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon o ochrane osobných údajov“) , ktoré 

poskytne v rámci súťaže organizátorovi za účelom preverenia totožnosti účastníka 

súťaže a odovzdania výhry. 

10.2 Zásady ochrany osobných údajov, povinnosti prevádzkovateľa a práva dotknutej 

osoby sa riadia v súlade s 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 
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nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a ust. § 34 Zákona 

o ochrane osobných údajov. 

10.3 Organizátor informuje súťažiaceho, ako dotknutú osobu, v súlade so zásadami ochrany 

osobných údajov o nasledovných skutočnostiach: 

 

a) Prevádzkovateľom je: 

spoločnosť: ART FILM FEST s.r.o. 
sídlo: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava 

zápis: Obchodný register Okresného  súdu  Bratislava I., oddiel : Sro, vložka č. 

117425/B 

IČO: 48 284 254 

kontaktné údaje: tel. 02/20855100, email: dpo@artfilmfest.sk 

zodpovedná osoba: Peter Jurák 

b) účel spracovania: odovzdanie výhry náhodne vyžrebovanému účastníkovi súťaže 

a následná komunikácia s výhercom ako aj odovzdanie výhry. Poskytnutie osobných 

údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely 

identifikovania výhercu. Bez poskytnutia osobných údajov o výhercovi, nie je možné 
výhru výhercovi odovzdať. 

c) právny základ spracúvania: podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), b), f) nariadenia GDPR a § 

13 ods. 1 písm. a), b), f) Zákona o ochrane osobných údajov. 

d) rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, odpovede dotazníka, 

podpis, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia výhry, číslo občianskeho preukazu, 

telefonický kontakt, emailový kontakt. 

e) doba uchovávania osobných  údajov: organizátor uchováva emailové kontakty 

súťažiacich do dňa uskutočnenia žrebovania. Údaje výhercu prevádzkovateľ uchováva 

pre účely daňové, účtovné a archivácie, najdlhšie po dobu 10 rokov. 

f) kategórie príjemcov osobných údajov: prevádzkovateľ  poskytuje osobné údaje 

nasledovným sprostredkovateľom: 
- štáb/externí spolupracovníci 

- Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., Bratislavská 97, 900 46 Most pri 

Bratislave, IČO : 31648479, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Prešov, odd. Sa, vl.č.10414/P (poskytovateľ výhry) 

Dôvodom zdieľania osobných údajov výhercu je vzájomná spolupráca pri plnení 

povinností vyplývajúcich pri poskytnutí výhry. 

g) presun do tretích krajín: prevádzkovateľ nebude poskytovať osobné údaje do iných 

krajín 

 

10.4 Informácia o existencii automatizovanom rozhodovaním vrátane profilovania. 
Výherca je žrebovaný náhodne automatizovaným systémom, ktorý umožňuje 

nediskriminačné a transparentné žrebovanie a takéto žrebovanie je nevyhnutné na 

pridelenie výhry. 

10.5 Dotknutá osoba má právo na: 

- daný súhlas kedykoľvek odvolať,  

- na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môže realizovať 
prostredníctvom písomnej žiadosti na emailovú adresu dpo@artfilmfest.sk, 

- žiadať o opravu osobných údajov,  

- právo obmedzenia spracúvania poskytnutých osobných údajov, 

mailto:dpo@artfilmfest.sk
mailto:dpo@artfilmfest.sk
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- právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov z informačného systému 
poskytovateľa, 

- právo namietať spracúvanie osobných údajov, 

- právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, 

- právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov, 

- ochranu svojich práv realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej 
Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

11. Osobitné ustanovenia 
 

11.1 Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom 

znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.  

11.2 Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v 

súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.  

11.3 Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s 

nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, 

nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.  

11.4 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa 

tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek 

obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút súťaž a jej pravidlá.  

11.5 Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu rozhlasovej programovej služby 

organizátora ako vysielateľa a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. 

z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

12. Záverečné ustanovenia 

 

12.1 Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej 

trvania na internetovej stránke organizátora www.artfilmfest.sk. 

12.2 Pravidlá súťaže vstupujú do platnosti v deň ich uverejnenia na internetovej stránke 
www.artfilmfest.sk.  

12.3 Všetci účastníci súťaže sú týmito pravidlami viazaní a účasťou v súťaži sa ich 

zaväzujú dodržiavať. 

12.4 Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 

 

 

 


