Štatút Súťaže "Nech žije náš dvor“
Preambula
1. Súťaž Nech žije náš dvor sa riadi výlučne oficiálnymi pravidlami v tomto Štatúte
(ďalej len „Štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá
súťaže a ustanoveniami § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v platnom znení.
Vyhlasovateľ
1. Vyhlasovateľom súťaže Nech žije náš dvor (ďalej ako „Súťaž") je YIT Slovakia a.s.
so sídlom Račianska 153/A, Bratislava 831 54, IČO 35 718 625, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 1410/B,
e-mail: dvor@yit.sk (ďalej ako „Vyhlasovateľ").
Cieľ Súťaže
1. Dobrý dvor časom mení svoju tvár a prispôsobuje sa rôznym potrebám svojich
obyvateľov. Záleží nám na tom, aby sa na bratislavské dvory vrátil život a stali sa
tak miestom spomienok pre ďalšie generácie. Vďaka našim skúsenostiam
rozumieme dvorom ako celkom, ktoré majú mestotvornú funkciu, rovnako ako ich
zákutiam, v ktorých sa odohrávajú malé aj veľké epizódy susedského života. Víziou
YIT ako Vyhlasovateľa je vytvorenie dvora, kde si prídu na svoje rovnako deti aj
dôchodcovia, ponúkne miesto pre rôzne aktivity, relax a doslova nabáda k
pestovaniu koníčkov.
2. Cieľom Súťaže je priniesť obyvateľom mesta možnosť aktívne sa podieľať na tom,
ako bude vyzerať priestor v ich bezprostrednom okolí a systémová pomoc
vybraným dvorom, vďaka ktorej bude možné zlepšiť ich tak, aby dlhodobo
zvyšovali kvalitu komunitného života v danom území. Projektový zámer
predložený v súlade s týmto Štatútom na základe žiadosti by mal obsahovať
zmeny, ktoré majú potenciál dlhodobo pozitívne ovplyvňovať život a trávenie
voľného času ľudí na danom dvore či v jeho okolí, pričom uvedený atribút bude
jedným z elementárnych podmienok hodnotenia víťazného projektu.
Predmet súťaže
1. Predmetom Súťaže je prihlásenie vnútro-blokového dvora alebo dvora priľahlého
k bytovým domom a/alebo polyfunkčným objektom alebo akéhokoľvek
neverejného či verejného dvora, ktorý prislúcha k bytovým domov a/alebo
polyfunkčným objektom na území mesta Bratislava, a to mestských častí Čunovo,

Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Jarovce, Karlova Ves, Lamač, Nové Mesto,
Petržalka, Podunajské Biskupice, Rača, Rusovce, Ružinov, Staré Mesto, Vajnory,
Vrakuňa, Záhorská Bystrica (ďalej len „Súťažný dvor“), za účelom jeho fyzickej
úpravy, obnovy, rekonštrukcie a revitalizácie.
2. Predmetom súťaže nemôžu byť žiadosti na obnovu Súťažného dvora, ktoré:
(i)

neobsahujú prvky opravy a obnovy priestranstiev dvora,

(ii)

predstavujú jednorazové aktivity bez aktívneho zapojenia susedov –
aktivity, v ktorých susedia či verejnosť vystupujú iba v roli „divákov“
(koncerty, výstavy, prednášky alebo akékoľvek jednorazové akcie),

(iii)

žiadosti, ktoré sa zameriavajú výlučne na opravu detského ihriska alebo
vytvorenie nového detského ihriska;

(iv)

žiadosti týkajúce sa prevádzky a bežnej činnosti organizácie.
Trvanie a pôsobnosť súťaže

1. Súťaž prebieha v termíne od 29. 11. 2018 od 00:00:00 do 28. 02. 2019 do 23:59:59.
Vymedzenie súťažiacich
1. Prihlasovateľom Súťaže môže byť akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá na základe podanej žiadosti podľa Štatútu prihlási do Súťaže oprávneného
Súťažiaceho, (ďalej len „Prihlasovateľ“).
2. Oprávneným súťažiacim môže byť:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
správca bytového domu,
občianske združenie,
nezisková organizácia,
mestské časti Bratislavy, a to: Čunovo, Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka,
Jarovce, Karlova Ves, Lamač, Nové Mesto, Petržalka, Podunajské Biskupice,
Rača, Rusovce, Ružinov, Staré Mesto, Vajnory, Vrakuňa, Záhorská Bystrica,
iná právnická osoba s plnou právnou subjektivitou.

(ďalej ako „Súťažiaci").
3. Zapojením sa do Súťaže Súťažiaci zároveň vyjadruje svoj súhlas s účasťou v Súťaži,
s podmienkami Súťaže, tak ako sú uvedené v týchto pravidlách a s prípadným
prijatím výhry podľa pravidiel v tomto Štatúte. V prípade ak Súťažiaceho do
Súťaže prihlási Prihlasovateľ, Vyhlasovateľ súťaže kontaktuje Súťažiaceho a zistí
jeho záujem zúčastniť sa Súťaže. V prípade ak Súťažiaci prejaví záujem byť účastný
Súťaže, musí preukázateľne prijať podmienky Súťaže, a to podpísaním čestného
vyhlásenia, v ktorom sa Súťažiaci zaviaže dodržiavať podmienky Súťaže uvedené
v Štatúte.

Pravidlá súťaže
1. Podmienkou zapojenia sa do Súťaže je doručenie žiadosti o obnovu dvora (ďalej
len „Žiadosť“). Žiadosť musí obsahovať:
(i)

identifikačné údaje Prihlasovateľa v prípade, ak Prihlasovateľ nie je
zároveň aj Súťažiacim, v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, trvalé
bydlisko, prípadne korešpondenčnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú
adresu, v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
oprávnenej osoby konajúcej za právnickú osobu s uvedením mena
priezviska a funkcie, e-mailovú adresu a telefónne číslo,

(ii)

identifikačné údaje Súťažiaceho, obchodné meno, sídlo, IČO, označenie
oprávnenej osoby konajúcej za právnickú osobu s uvedením mena
priezviska a funkcie, e-mailovú adresu a telefónne číslo osoby oprávnenej
na prevzatie výhry,

(iii)

identifikáciu pozemkov, na ktorých sa Súťažný dvor nachádza,
označením všetkých parcelných čísel, katastrálneho územia a čísla listu
vlastníctva,

(iv)

údaj, či sa Súťažný dvor nachádza na verejne dostupnom alebo
súkromnom pozemku,

(v)

právny vzťah Súťažiaceho k pozemkom, na ktorých sa Súťažný dvor
nachádza, t.j. označenie či je Súťažiaci vlastníkom, spoluvlastníkom, svedčí
mu právo zodpovedajúce vecnému bremenu užívania Súťažného dvora
a pod.,

(vi)

popis súčasného stavu Súťažného dvora,

(vii)

popis predstavy obnovy Súťažného dvora,

(viii) uvedenie výšky orientačného rozpočtu, potrebného na obnovu
Súťažného dvora,
(ix)

uvedenie spôsobov ďalšieho financovania obnovy
Súťažného dvora,

a udržania

(x)

popis spolupráce s miestnou komunitou v podobe spoločných aktivít
či podujatí, náklady na ňu však nesmú presiahnuť 10 % peňažnej výhry
poskytnutej výhercovi v súlade s týmto štatútom.

A./ Prílohou žiadosti musí byť:
(i)

kópia listu vlastníctva, na ktorom sú evidované pozemky na ktorých sa
nachádza Súťažný dvor,

(ii)

fotografia Súťažného dvora (3ks),

(iii)

kópia právneho titulu, od ktorého Súťažiaci odvodzuje užívacie právo
k Súťažnému dvoru, v prípade ak sa do Súťaže zapojí Súťažiaci, ktorý
nedisponuje vlastníckym právom k Súťažnému dvoru prílohou žiadosti je
súhlas vlastníkov pozemkov, na ktorých je Súťažný dvor zriadený
s obnovou Súťažného dvoru,

(iv)

náčrt, skicu, plán alebo projekt obnovy Súťažného dvora,

(v)

orientačný položkovitý rozpočet obnovy Súťažného dvora.

B./ Z obsahu žiadosti musia byť zrejmé odpovede na otázky:
(i)

je vo vašom okolí viac alebo menej ako 5 ľudí ktorí sa chcú aktívne podieľať
na pretvorení a obnove Súťažného dvora? Opíšte skupinu ľudí z Vášho
okolia, ktorí sa chcú aktívne podieľať na pretvorení a obnove Súťažného
dvora,

(ii)

máte vytvorenú susedskú platformu napríklad v podobe občianskeho
združenia, neziskovej organizácie, spoločenstvo vlastníkov bytov
a nebytových priestorov a pod.),

(iii)

komunikovali a/alebo spolupracovali ste už na pretvorení a obnove
Súťažného dvora s nejakou treťou stranou? Ak áno prečo nebol projekt
obnovy Súťažného dvora realizovaný,

(iv)

viete o ďalších možnostiach spolupráce pri pretváraní a obnove Súťažného
dvora? Ak áno o akých?

(v)

popíšte ako vidíte udržateľnosť Súťažného dvora do budúcna napríklad vo
vzťahu k jeho správe a pod.,

2. Žiadosť so všetkými prílohami musí byť podpísaná oprávnenou osobou
a najneskôr do 28. 02. 2019 doručená na adresu: YIT Slovakia, a.s., Račianska
153/A, 851 01 Bratislava, prípadne na základe on-line formulára vedeného na
webovej adrese www.yit.sk/nechzijenasdvor.
3. Ak bude mať Vyhlasovateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo
nekalé jednanie Súťažiaceho, bude Súťažiaci zo Súťaže vylúčený.
4. Zapojenie sa do súťaže je bezplatné.
Posudzovanie výhercov
1. Každý Súťažiaci, ktorý sa zapojil do Súťaže, doručením úplnej a včasnej žiadosti a
splnením podmienok a dodržaním všetkých pravidiel, získa príručku YIT Slovakia
Nech žije náš dvor. Príručka je praktickým sprievodcom celým procesom obnovy
dvorov a popisuje nasledovné kroky:
(i)
príprava plánu,
(ii)
zapojenie komunity,
(iii) projektová dokumentácia,
(iv) fundraising,
(v)
realizácia
2. Vyhlasovateľ súťaže prostredníctvom 7 člennej komisie, ktorú tvoria odborníci
Vyhlasovateľa so zameraním na urbanizmus, komunitný rozvoj a architektúru,
vyhodnotí všetky podané žiadosti, posúdi včasnosť ich podania a ich úplnosť.
Komisia nevyzýva Súťažiacich na doplnenie neúplných žiadostí. Komisia vyzve na
doplnenie žiadosti, len v prípade, ak Prihlasovateľ nie je zároveň Súťažiaci, pričom

Vyhlasovateľ kontaktuje Súťažiaceho prihláseného Prihlasovateľom, preverí či
takýto Súťažiaci má záujem byť účastníkom Súťaže, upozorní Súťažiaceho, že
v prípade ak má záujem byť účastníkom Súťaže musí preukázateľne prijať
pravidlá Súťaže uvedené v Štatúte. Po prijatí Štatútu Súťaže Súťažiacim,
Vyhlasovateľ vyzve Súťažiaceho na doplnenie Žiadosti a za týmto účelom mu určí
lehotu 15 pracovných dní. Vyhlasovateľ zároveň upozorní Súťažiaceho a
Prihlasovateľa, že ak v stanovenej lehote Súťažiaci nedoplní neúplnú Žiadosť bude
zo Súťaže vylúčený a na žiadosť Prihlasovateľa sa viac nebude prihliadať.
Odborná komisia následne po posúdení včasnosti a úplnosti žiadostí hodnotí
nasledovné kritéria:
A./ Miera spolupráce s miestnou komunitou:
•
•
•
•

v akej miere predložený projekt reaguje na potreby v susedskej komunite;
v akej miere na predloženom projekte participuje susedská komunita;
v akej miere je do užívania dvora zapojená širšia verejnosť;
v akej miere projekt pracuje s ďalšími zdrojmi (dobrovoľníci, znalosti, financie
a pod.)

B./ Miera dlhodobého dopadu projektu
•
•
•

v akej miere projekt vnáša novú energiu na dvor a zlepšuje vzťahy na danom
mieste;
v akej miere má oživenie dvora dlhodobý potenciál;
v akej miere je projekt súčasťou dlhodobej vízie;

C./ Miera finančnej a obsahovej stránky projektu
•
•
•
•

miera jasnosti a zrozumiteľnosti realizačného plánu Súťažného dvora s
jednotlivými krokmi a časový harmonogram;
jasné vlastnícke vzťahy na pozemkoch, na ktorých sa má projekt zrealizovať;
miera primeranosti, hospodárnosti a odôvodniteľnosti rozpočtu projektu;
či a v akej miere projekt počíta s dlhodobou finančnou udržateľnosťou;

3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo prostredníctvom svojej odbornej komisie
vyhodnotiť všetky preložené projekty podľa kritérií vyššie a hlasovaním určiť užší
vyber Súťažiacich, ktorí podľa komisie Súťažiaceho najviac spĺňajú podmienky
Súťaže, najviac sa približujú jej predmetu, zámeru, cieľu Súťaže a kritériám jej
hodnotenia. Užší výber súťažiacich Vyhlasovateľ pozve na osobnú prezentáciu
Súťažného projektu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo stanoviť počet užšieho
výberu Súťažiacich.
4. Výhercami Súťaže sa stanú tí traja Súťažiaci z užšieho výberu Súťažiacich, ktorí sa
zúčastnia osobnej prezentácie a o ktorých odborná komisia hlasovaním, ktorému
bude predchádzať odborné posudzovanie predložených žiadostí čo do miery
spolupráce s miestnou komunitou, miery dlhodobého dopadu projektu a miery
finančnej a obsahovej stránky Súťažného projektu, rozhodne, že najviac spĺňajú
podmienky Súťaže, najviac sa približujú jej predmetu, zámeru, cieľu Súťaže

a kritériám jej hodnotenia. Komisia rozhodne o výhercoch v poradí 1. miesto, 2.
miesto a 3. miesto. O priebehu hlasovania komisie sa vyhotoví zápisnica, ktorú
podpíšu všetci členovia odbornej komisie.
5. V prípade, že sa výhercom Súťaže stane Súťažiaci, u ktorého sa dodatočne zistí, že
z objektívnych dôvodov nie je možné realizovať víťazný projekt obnovy
Súťažného dvora, najmä ale nielen z dôvodu nevysporiadania vlastníckeho alebo
iného vzťahu k pozemkom Súťažného dvora, na ktorých má byť realizovaný
víťazný projekt, nemožnosti získania potrebných povolení príslušných orgánov
verejnej správy a pod. a objektívna nemožnosť plnenia predstavuje prekážku,
ktorá sa neodstráni ani v lehote 1 roka od oznámenia výsledkov Súťaže, pričom
z charakteru prekážky vyplýva, že nie je predpoklad jej odpadnutia, výhra nebude
odovzdaná a v prípade, že takémuto výhercovi bola výhra odovzdaná, je táto osoba
povinná výhru vrátiť Vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy
Vyhlasovateľa, resp. nahradiť Vyhlasovateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry. V
takom prípade nastupuje namiesto tohto výhercu ďalší súťažiaci podľa
rozhodnutia odbornej komisie Vyhlasovateľa a stáva sa oprávneným výhercom.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo posúdiť predpoklad odpadnutia prekážky.
6. Výsledky rozhodnutia odbornej komisie sú konečné, bez možnosti odvolania.
7. Vyhlasovateľ upovedomí výhercu o výsledku Súťaže prostredníctvom emailu,
v ktorom uvedenie či sa umiestnil na 1., 2. alebo 3. miesto, odôvodnenie víťaznej
žiadosti, uvedie informácie o výhre a spôsobe a lehote jej odovzdania, a to
najneskôr do 60 dní od skončenia Súťaže. Pokiaľ výherca neodpovie/nepotvrdí
prijatie emailu do 30 dní, výhra prepadá v prospech Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ
si vyhradzuje právo naložiť s výhrou podľa vlastného uváženia.
8. Výhercovia budú oficiálne oznámení na webovej stránke spoločnosti YIT Slovakia,
www.yit.sk/nechzijenasdvor do 3 pracovných dní od vyhodnotenia súťaže v
rozsahu obchodné meno a sídlo a IČO.
9. Vyhlasovateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s
ich účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži.
10. Vyhlasovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté neuplatnením, nevyzdvihnutím
alebo neprijatím výhry.
11. Vyhlasovateľ uvádza, že peňažné a nepeňažné výhry v ich finančnom vyjadrení
uvedené v tomto štatúte sú uvedené pred ich zdanením a pred splnením
akýchkoľvek odvodových povinností v súlade s právnym poriadkom SR.
Vyhlasovateľ súťaže v záujme nezaťažovania výhercov daňovými a odvodovými
povinnosťami, preberá na seba akékoľvek daňové a odvodové povinnosti
namiesto výhercov. Súťažiaci berú na vedomie, že peňažné výhry odovzdávané
v súlade s týmto Štatútom budú ponížené o dane a prípadné odvody v súlade
s právnym poriadkom SR a z nepeňažných výhier odvedie dane a prípadne odvody
Vyhlasovateľ Súťaže.
Výhry a ich prideľovanie
1. Víťazný projekt bude odmenený:
(i)

vypracovaním projektovej dokumentácie obnovy Súťažného dvora
v maximálnej hodnote 5.000,- Eur, pričom Vyhlasovateľ upozorňuje, že

nepeňažná výhra v jej maximálnom vyjadrení je uvedená pred zdanením
a pred splnením akýchkoľvek odvodových povinností v súlade s právnym
poriadkom SR.
(ii)

preplatením realizačných faktúr obnovy víťazného dvora v maximálnej
sume 15.000,- Eur, pričom Vyhlasovateľ upozorňuje, že finančná odmena
vo výške 15.000,- Eur je uvedená pred zdanením a pred splnením
akýchkoľvek odvodových povinností v súlade s právnym poriadkom SR.
Súťažiaci berú na vedomie, že výhra odovzdávaná v súlade s týmto bodom
Štatútu bude ponížená o dane a prípadné odvody v súlade s právnym
poriadkom SR. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť preplatenie
tých realizačných faktúr, ak mu tieto spolu s realizačnými objednávkami
neboli výhercom vopred predložené na schválenie alebo ich vopred
neschválil.

(iii)

podporou vo forme mentoringu vo vzťahu k povoľovaciemu konaniu
a príprave potrebných žiadostí a vyjadrení vo vzťahu k orgánom verejnej
správy a vo vzťahu k plánovaniu a realizácii revitalizácie a rekonštrukcie
víťazného dvora,

(iv)

Druhý a tretí víťazný projekt budú odmenené vypracovaním projektovej
dokumentácie obnovy dvora v maximálnej hodnote 5.000,- Eur, pričom
Vyhlasovateľ upozorňuje, že nepeňažná výhra v jej maximálnom vyjadrení
je uvedená pred zdanením a pred splnením akýchkoľvek odvodových
povinností v súlade s právnym poriadkom SR.

2. Obnova v podobe revitalizácie a rekonštrukcie víťazného dvora bude prebiehať
v plnej réžii výhercu Súťažného dvora za mentoringu Vyhlasovateľa súťaže,
pričom Súťažiaci berú na vedomie a súhlasia s tým, že za zabezpečenie správy
víťazného Súťažného dvora zodpovedá výherca.
3. Súťažiaci berú na vedomie a súhlasia s tým, že finančné prostriedky vyčlenené
Vyhlasovateľom na obnovu víťazného dvora vo výške 15.000,- Eur budú postupne
preplácané Vyhlasovateľom súťaže na základe víťazom predložených
a Vyhlasovateľom vopred schválených objednávok a cenových ponúk. Súťažiaci
berú na vedomie a súhlasia s tým, že finančné prostriedky vyčlenené
Vyhlasovateľom na obnovu víťazného dvora vo výške 15.000,- Eur a môžu byť
premietnuté len do:
(i)

materiálnych nákladov priamo súvisiacich s realizáciou víťazného projektu
v súlade s Projektovou dokumentáciou;

(ii)

stavebných materiálov priamo súvisiacich s realizáciou víťazného projektu
v súlade s Projektovou dokumentáciou;

(iii)

stavebných prác priamo súvisiacich s realizáciou víťazného projektu
v súlade s Projektovou dokumentáciou;

(iv)

architektonického návrhu revitalizácie a rekonštrukcie víťazného dvora;

(v)

mobiliáru ako napr. lavičky, prístrešky, stojany pre bicykle a kolobežky,
certifikované detské ihriská a pod. zakúpené za účelom revitalizácie
a rekonštrukcie víťazného dvora;

(vi)

zelene (stromy, kríky, kvety, trávniky, cibule, semená rastlín a pod.)
obstaraných za účelom revitalizácie a rekonštrukcie víťazného dvora;

(vii)

organizácie interaktívneho
oprávnených nákladov).

komunitného

podujatia

(max.

10

%

Osobitné ustanovenia
1. Vyhlasovateľ 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 Súťaž a jej pravidlá.
2. V prípade akéhokoľvek rozporu týkajúceho sa podmienok alebo pravidiel Súťaže
bude rozhodnutie Vyhlasovateľa konečné a záväzné.
3. Vyhlasovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými Súťažiacim.
4. Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za nefunkčnosť telefonických liniek, zariadení,
siete, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám
(alebo za pomoci tretích osôb).
5. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Osobné údaje a zverejňovanie výsledkov výhry
1. Prihlasovatelia zapojením sa do Súťaže poskytujú Vyhlasovateľovi ako
prevádzkovateľovi svoje údaje v rozsahu: email, telefónne číslo, meno
a priezvisko, bydlisko, korešpondenčnú adresu prípadne aj dátum narodenia.
Prihlasovatelia prihlásením sa do Súťaže udeľujú Vyhlasovateľovi v súlade
s článkom 6 ods. 1 písm. a) 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“) súhlas so
spracovaním osobných údajov za účelom zapojenia Súťažiacich do
Súťaže, vyhodnotenia výsledkov Súťaže, odovzdania výhier výhercom
a realizáciou revitalizácie a rekonštrukcie víťazného dvora.
2. Prihlasovatelia poskytujú svoje osobné údaje vedome a dobrovoľne.
3. Prihlasovatelia môžu kedykoľvek svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov a ich
využívaním odvolať, a to písomne na adrese Vyhlasovateľa prípadne doručením
späťvzatia súhlasu na e-mailovú adresu dpo@yit.sk. V takomto prípade
Prihlasovateľ berie na vedomie, že Vyhlasovateľ nie je oprávnený ďalej poskytnuté
osobné údaje spracúvať a je povinný ich bezpečne zlikvidovať.
4. Vyhlasovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov
sprostredkovateľov, a to na základe zmluvy o sprostredkovaní osobných údajov
uzatvorenej v súlade s článkom 28 a nasl. GDPR.
5. Vyhlasovateľ má povinnosť upraviť alebo vymazať nesprávne alebo neúplné
osobné údaje, na ktoré bol upozornený oprávnenou osobou.
6. Prihlasovateľ alebo iná dotknutá osoba, ktorá poskytla osobné údaje zodpovedá
za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

7. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania Súťaže maximálne počas doby plnenia
povinností Vyhlasovateľa z tohto Štatútu.
8. Prihlasovatelia alebo iné osoby v postavení dotknutých osôb majú právo
požadovať od Vyhlasovateľa ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom
týkajúcich sa dotknutej osoby ako aj právo na ich opravu alebo vymazanie alebo
obmedzené spracúvanie alebo právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
a to priamo u Vyhlasovateľa.
9. Prihlasovatelia alebo iné osoby, v postavení dotknutých osôb majú právo podať
sťažnosť voči spracúvaniu osobných údajov a to na Úrad pre ochranu osobných
údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
10. Prihlasovateľ zapojením do Súťaže potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami
spracúvania svojich osobných údajov a že jej boli známe všetky potrebné
informácie v súlade s článkom 13 GDPR.
11. Zapojením sa do Súťaže Súťažiaci súhlasí s tým, že v prípade ak sa stane výhercom,
jeho identifikačné údaje v podobe obchodného mena, sídla a IČO budú zverejnené
na internetovej stránke Vyhlasovateľa "www.yit.sk" a na internetovej sociálnej
sieti Facebook " https://www.facebook.com/YitSlovensko.

Všeobecné záverečné ustanovenia
1. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi
pravidlami Súťaže obsiahnutými v tomto Štatúte.
2. Ustanovenia Štatútu a priebeh Súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
3. Štatút Súťaže je vyhlásený a schválený v Bratislave, dňa 29. 11. 2018 a bude k
dispozícii k nahliadnutiu na stránke www.yit.sk/nechzijenasdvor .
4. Vyhlasovateľ Súťaže zabezpečuje overovanie vecnej správnosti a priebeh Súťaže v
súlade so Štatútom.
V Bratislave, dňa 29. 11. 2018

