Súťaž @ObjavSvojTalent
Prevádzkovateľ
Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Comm s.r.o. so sídlom Lýcejná 4
Bratislava 81103 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 29014/B. Webovú stránku prevádzkuje prevádzkovateľ na základe svojho
predmetu podnikania.
Používateľ
Používateľom webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a používa webovú
stránku v rozsahu jej poskytovaných služieb.
Používanie webovej stránky
Používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami používania. Ak s nimi
nesúhlasíte, stránku opustite. Podmienky sa riadia slovenským právom. Na používanie
webovej stránky nie je daný nárok.
Odkazy na iné webové stránky
Táto webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami.
Všetky boli vybraté starostlivo a so zámerom poskytnúť komplexné informácie, pričom
používanie log je upravené zmluvne medzi dotknutými stranami. Na webové stránky
uvedených organizácií, inštitúcií a spoločností nemá prevádzkovateľ vplyv a za žiadne
vyhlásenia alebo materiál na týchto stránkach, kam vstupujete na základe vlastného
rozhodnutia, nenesie zodpovednosť.
Autorské právo
Táto webová stránka je chránená autorským právom.
Nekomerčné použitie
Prevádzkovateľ webovej stránky dáva povolenie na kopírovanie textu alebo publikovaných
dokumentov na tejto stránke iba pre nekomerčné použitie za predpokladu, že všetky kópie
takto vytvorených dokumentov ponesú všetky autorské práva obsiahnuté v týchto textoch
a dokumentoch a budú označené zdrojom www.objavsvojtalent.sk
Spracovanie osobných údajov
Prevádzkovateľ používaním webovej stránky nezískava, ani nespracováva osobné údaje.

Štatút súťaže
Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže je spoločnosť Comm s.r.o. so sídlom Lýcejná 4 Bratislava 81103
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:
29014/B.
Cieľ a účel súťaže
Účelom súťaže je podporiť študentov odborných škôl a prispieť k celospoločenskej
diskusii o odbornom vzdelávaní.

Cieľom výhernej časti súťaže je odmeniť 15 účastníkov súťaže, pričom podmienky
účasti vo výhernej časti ankety sú nižšie špecifikované.
Dostupnosť súťaže
Súťaž je verejná a neanonymná. Súťaž sa realizuje prostredníctvom stránky
www.objavsvojtalent.sk a verejného profilu na Instagrame @ObjavSvojTalent a Facebook
stránky @ objavsvojtalentsk
Účastníci súťaže
Do súťaže sa môžu zapojiť študenti štátnej alebo súkromnej odbornej školy prevádzkovanej
na území Slovenskej republiky. Súťaž nie je určená pre študentov gymnázií.
Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční v termíne od 5.12.2016 do 15.12.2016. Na Instagramovom profile
@ObjavSvojTalent a Facebook stránke @objavsvojtalentsk sa 16.12. zverejnia mená a fotky
výhercov, ktorých určí odborná porota, a meno jedného výhercu za fotku s najväčším počtom
lajkov. Výhercovia budú kontaktovaní organizátorom súťaže prostredníctvom zanechania
komentára pod príspevkom súťažiace na Instagramovom alebo Facebookovom profile
výhercu pre potreby doručenia výhry.
Podmienky účasti v súťaži
Účastník sa zapojí do súťaže tým, že počas trvania súťaže pridá na Instagrame verejnú
fotografiu s označením #ObjavSvojTalent a follow na profil @ObjavSvojTalent alebo
pridaním svojej fotky na Facebook stránku Objav svoj talent (objavsvojtalentsk). Zapojením
sa do súťaže účastník vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži, s podmienkami súťaže
uvedenými v tomto štatúte, s výhrou a s prijatím výhry spôsobom uvedeným v tomto štatúte.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo neudeliť výhru súťažiacemu, ktorý získal najviac like
v prípade, že má pochybnosti o získaní like alebo akéhokoľvek konania súťažiaceho, ktoré
by bolo v rozpore so zásadami fair play či dobrými mravmi (napr. nakúpenie like, ich získanie
neobvyklým spôsobom, automatizovaným systémom a podobne). Súťaže sa nemôžu
zúčastniť príbuzní zamestnancov organizátora súťaže. V prípade, že sa výhercom stane
takáto osoba, výhra jej nebude odovzdaná.

Výhra
1 x HP Pavilion x360 v hodnote 469 EUR s DPH za fotku s najväčším počtom lajkov
7 x HP 15-r266nc v hodnote 399 EUR s DPH – výhercov vyberá odborná porota
7 x HP 15-ac129nc v hodnote 299 EUR s DPH – výhercov vyberá odborná porota
Podmienky získania výhry v súťaži
Odborná porota vyberie 14 výhercov. Jeden výherca bude stanovený na základe
najväčšieho počtu lajkov. Odborná porota sa skladá z 3 ambasádorov projektu
ObjavSvojTalent, zástupcu partnerov súťaže a fotografa. Každý výherca bude odmenený
jedným z produktov HP vyššie špecifikovaných v časti Výhra. Každý účastník sa môže stať
výhercom iba raz.
Organizátor súťaže vyzve výhercov, aby počas nasledovných 3 kalendárnych dní zaslali
organizátorovi prostredníctvom emailu objavsvojtalent@comm.sk svoje osobné údaje v

rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ) a telefonický kontakt. V
prípade, že sa nepodarí s výhercom výhry skontaktovať do 2 kalendárnych dní, jeho nárok
na výhru zaniká a organizátor je oprávnený kontaktovať náhradníka.
Výhru môže získať iba ten účastník, ktorý splní všetky podmienky pre získanie výhry
uvedené v tomto štatúte súťaže. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo
rozhodnúť s konečnou platnosťou.
Odovzdanie výhry
Odovzdanie výhry zabezpečí organizátor odoslaním výhry na adresu, ktorú účastník uvedie
po kontaktovaní adresy objavsvojtalent@comm.sk.
Žiadnu z výhier nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, či
akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote výhry. V prípade, že
výherca neodpovie do 3 kalendárnych dní na písomnú výzvu doručenú na mailovú adresu
uvedenú v odpovedi, jeho nárok na výhru zaniká a organizátor je oprávnený kontaktovať
náhradníka, čiže ďalšieho v poradí podľa času odpovede.
Výhry a daň z príjmov
Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003
Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, výhercovia sú povinní pri zdanení výhry
postupovať podľa tohto zákona. Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov výhry zo súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od
dane z príjmu.
Organizátor sa zaväzuje znášať daňovú povinnosť vyplývajúcu z prijatia výhry pre tých
výhercov, ktorých výhra prevyšuje 350 EUR.
Zodpovednosť organizátora súťaže
Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 OZ v platnom znení nemožno
výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí účastníkom žiadne
náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži.
Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia.
Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v
súvislosti s užívaním výhier. Organizátor nezodpovedá výhercom za žiadne škody vzniknuté
v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím
výhry, alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými výhercom.
Osobitné ustanovenia
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže
podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa
kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. V prípade akéhokoľvek
sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Ak sa
organizátor dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé alebo nesprávne údaje
alebo informácie, je organizátor oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho
nárok na výhru tým zaniká.
Osobné údaje a osobnostné práva
Zapojením sa do súťaže účastník udeľuje organizátorovi a ním povereným osobám svoj
výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu neurčitú na spracovanie osobných údajov v rozsahu
emailovej adresy účastníka na účel účasti a vyhlásenia výsledkov, najmä na účely overenia

splnenia podmienok ankety účastníkom a overenia totožnosti výhercu súťaže. S osobnými
údajmi účastníka bude nakladané v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov. Každý účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že
bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov, a že
sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Tento štatút je prístupný na nahliadnutie počas trvania súťaže na internetovej stránke
www.objavsvojtalent.sk
V prípade rozporu propagačných materiálov s týmto štatútom má prednosť štatút. V prípade
potreby poskytnutia záväzného výkladu štatútu je oprávnený tento výklad poskytnúť výlučne
organizátor súťaže. Vo veciach neupravených týmto štatútom sa právne vzťahy spravujú
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Bratislava, 5. 12. 2016

