Štatút projektu Emma hľadá novú televíznu hviezdu

I. ORANIZÁTOR SÚŤAŽE
1. Organizátorom súťaže je spoločnosť:
News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 281, DIČ:
2024173459, IČ DPH (VAT ID): SK2024173459, bankové spojenie: ČSOB, a.s. – pobočka, číslo
účtu: 0207866813/7500, zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka číslo: 6074/B (ďalej len „organizátor“).
2. Partnerom súťaže je:

EXIT Model Management s.r.o.
sídlo: Budovateľská 23, 821 08 Bratislava
IČO: 35 768 487
DIČ: 2020274927
IČ DPH (VAT ID): SK2020274927
bank. spojenie: Sberbank Slovensko, a.s., číslo účtu: 4030059300/3100
zápis: Zapísané v OR Okresného súdu BA I odd. Sro,vložka č. 19245/B
zastúpená: Andrej Taraba , konateľ
a

ALO jelwelry CZ, s.r.o.
so sídlom: Na Maninách 1040/14,170 00 Praha 7
IČO: 03665348
IČ pre DPH: CZ03665348
vedená u Městského soudu v Praze, vložka číslo: C 234661
zastúpená: Alojz Ryšavý, konateľ
a
CONTINENTAL FILM, s.r.o.

sídlo: Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
IČO: 35 730 897
DIČ: 2020210621
IČ DPH (VAT ID): SK2020210621
bank. spojenie: účet č. 2625006436/1100 vedený v spoločnosti Tatra banka, a. s.
zápis: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka
číslo: 15838/B
zastúpená: Michal Drobný, konateľ

II. TRVANIE SÚŤAŽE
1. Súťaž sa uskutoční v termíne od 6.3.2017 do 30.4.2017
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III. VÝHRY V SÚŤAŽI
1. Ceny do súťaže: venuje Exit Model Management, Alo jelwelry CZ, s.r.o. a CONTINENTAL
FILM s.r.o..
a) Hlavná výhra od Exit Model Management – nafotenie profesionálnych fotografií, zaradenie
do slovenskej/českej a maďarskej hereckej databázy, honorované účinkovanie v reklame,
filme alebo videoklipe
b) Vedľajšie ceny
1. zaradenie do slovenskej hereckej databázy, komparzná úloha v reklame
2. Mesačná VIP karta od CONTINENTAL FILM s.r.o..do celej siete kín CINEMAX Vám
prináša množstvo výhod ako neobmedzený vstup do kina na všetky bežné 2D a 3D
predstavenia, zľavu 20% z každého nákupu v bufete a zľavu 2€ na premietania so
špeciálnymi akciami a na predpremiéry. Viac info na www.cine-max.sk
3. Náramok ALO jelwelry CZ zo 14 karátového zlata – bieleho, žltého a
ružového doplnený o šnúrky trendových farieb s príveskom a logom EMMA

IV. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
1. Na súťaži sa môžu zúčastniť fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
(ďalej len „účastník). Organizátor si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry
predložením dokladu totožnosti výhercu.
2. Zamestnanci organizátora, partnera ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho
zákonníka sú z účasti na súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou
osobou, výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora. V prípade, že takáto
vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy
organizátora výhru organizátorovi vrátiť.
3. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži prejavuje súhlas s pravidlami súťaže uverejnenými
v tomto štatúte, ktoré na začiatku súťaže organizátor vyhlási na webe www.emma.sk
V. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
1. Trvanie súťaže - 6.3.2017 do 30.4.2017
2. Podmienky pre účasť:


v dátume od 6.3.2017 do 13.4..2017 nahrávať fotku postavy/tváre, ktorá je
bližšie
špecifikovaná vo formulári na emma.sk na webovú stránku www.emma.sk. Je možné nahrávať
vlastné fotky, alebo fotky druhej osoby (s jej súhlasom).



od 6.3.2017 do 30.4.2017 je možné hlasovať za súťažné fotky uverejnené na emma.sk.



Po ukončení súťaže 30.4.2017 odmeníme 20 hlasujúcich ktorí získajú náramok od ALO
diamonds v hodnote 50€.



Zo všetkých súťažných fotografií agentúra Charlie Brown vyberie jedného víťaza, ktorý vyhrá
hlavnú cenu.



Dve fotky s najväčším počtom hlasov od online hlasujúcich vyhrajú vedľajšie ceny - zaradenie
do slovenskej hereckej databázy, komparznú úlohu v reklame, mesačnú VIP kartu do siete kín
CINEMAX a náramok ALO diamonds.

3. Výherca s nárokom na cenu môže byť iba účastník, ktorý splnil podmienky pre zaradenie
do súťaže o ceny.
4. Meno výhercu uverejníme v EMME číslo 6.
5. Pokiaľ výherca výslovne neprijme výhru u organizátora súťaže najneskôr do 10 dní odo dňa
oznámenia výhercu zo strany organizátora podľa bodu 4. vyššie, nárok na výhru zaniká.
Výherca je zároveň povinný si výhru vyčerpať najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia
výhercu a to u jednotlivých partnerov prostredníctvom organizátora, inak nárok na výhru zaniká
bez akejkoľvek ďalšej kompenzácie.
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VI. DAŇ Z VÝHRY A POISTNÉ NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE
1. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu podľa platných predpisov. V zmysle zákona č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení pri poskytnutí peňažnej výhry alebo ceny
organizátorom súťaže je daň povinný zraziť organizátor súťaže a pri poskytnutí nepeňažnej
výhry alebo ceny organizátorom súťaže je daň povinný zaplatiť výherca súťaže. Výhry do 350
€ s DPH sú oslobodené od dane.
2. Účastník súťaže (výherca) je oprávnený prijatie výhry preukázateľne odmietnuť a to
bezodkladne ako sa o výhre dozvedel.
3. Za plnenie svojich daňových a odvodových povinností zodpovedá každý účastník súťaže
(výherca) sám. Organizátor žiadnym spôsobom neručí ani nezodpovedá za splnenie týchto
povinností zo strany účastníka súťaže (výhercu).

VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA
1. Zamestnanci organizátora, ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka sú z účasti
na súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude
odovzdaná a prepadá v prospech organizátora. V prípade, že takáto vylúčená osoba už výhru prevzala,
je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť.
2. Prihlásiť sa do súťaže môže fyzická osoba vo veku nad 18 rokov, osoba mladšia ako 18 rokov iba so
súhlasom poručníka.
3. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou
v súťaži.
4. Účasťou v súťaži účastník udeľuje výslovný súhlas s tým, že organizátor súťaže je oprávnený použiť
bezplatne jeho meno, podobu a ďalšie zložky osobnostných práv, vyhotovovať jeho podobizne a iné
obrazové a zvukové záznamy a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch
a propagačných materiáloch a v internetovom prostredí, bez nároku na finančnú odmenu.
5. Poskytnutím svojich osobných údajov dáva účastník súhlas v zmysle § 4, ods. 1, písm. i) zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov organizátorovi a partnerovi súťaže so spracúvaním
účastníkovho mena, priezviska, adresy a telefónneho čísla. Účastník súhlas udeľuje najmä
na zaradenie údajov do databázy organizátora a partnera súťaže a na ich využívanie na marketingové
účely organizátora a partnera súťaže, na účely realizácie súťaže, jej analýzy, na organizovanie ďalších
akcií a informovania o nich a informovania o ponuke výrobkov a služieb organizátora a partnera súťaže.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov účastníka sa udeľuje organizátorovi a partnerovi súťaže
na účely realizácie súťaže a jej vyhodnotenia, prípadne na účely realizácie ich ďalšej spolupráce
s organizátorom a partnerom súťaže. Organizátor a partner súťaže majú postavenie prevádzkovateľa
v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovávaním
osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčené obdobie a možno ho kedykoľvek písomne,
formou doporučeného listu organizátorovi a partnerovi súťaže odvolať. Odvolanie súhlasu voči jednému
z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného ostatným subjektom. Odvolanie
súhlasu počas trvania súťaže má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže. Výherca hlavnej alebo
vedľajšej mesačnej výhry smie svoj súhlas odvolať najskôr po 5 rokoch odo dňa prevzatia výhry.
Organizátor a partner súťaže sú oprávnení spracúvať osobné údaje, až kým účastník súťaže neodvolá
svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety. Spracúvané osobné údaje je organizátor a partner súťaže
oprávnený zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch.
6. Počas preberania výhry a jej využívania, najmä počas absolvovania hlavnej výhry, je výherca povinný
plne rešpektovať pokyny organizátora a partnera súťaže, prípadne nimi poverenej osoby.
7. Účastník stráca nárok na hlavnú výhru, ak nesplní podmienky súťaže, stanovené organizátorom súťaže.
8. Nepeňažné výhry výhercom zasielajú partneri súťaže.
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VIII. OSOBNÉ ÚDAJE
1. Účasťou v súťaži a poskytnutím svojich osobných údajov dáva každý účastník v zmysle § 4, ods. 3,
písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov organizátorovi a partnerovi súťaže,
osobám nimi kontrolovaných, ich kontrolujúcich alebo pod spoločnou kontrolou s organizátorom
a partnerom a ich právnym nástupcom, svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, najmä
účastníkovho mena, priezviska, adresy, e-mailu a telefónneho čísla a to v rozsahu podľa § 4, ods. 3,
písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Účastník súhlas udeľuje najmä na
zaradenie údajov do databázy organizátora a partnera súťaže a na ich využívanie na marketingové
účely organizátora a partnera súťaže, na účely realizácie súťaže, jej analýzy, na organizovanie ďalších
akcií a informovania o nich a informovania o ponuke výrobkov a služieb organizátora a partnera súťaže.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov účastníka súťaže sa udeľuje organizátorovi, partnerovi
súťaže, osobám kontrolovaných, kontrolujúcich alebo pod spoločnou kontrolou s organizátorom
a partnerom a ich právnym nástupcom a to na marketingové účely, účely realizácie súťaže a jej
vyhodnotenia, prípadne na účely realizácie ich ďalšej spolupráce s organizátorom a partnerom súťaže
ako aj na spracovanie a využívanie na marketingové účely. Organizátor a partner súťaže majú
postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.
Súhlas so spracovávaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčené obdobie a
možno ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu organizátorovi a partnerovi súťaže odvolať.
Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného
ostatným subjektom. Organizátor a partner súťaže sú oprávnení spracúvať osobné údaje, až kým
účastník súťaže neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety. Odvolanie súhlasu počas trvania
súťaže má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže. Spracúvané osobné údaje je organizátor
a partner súťaže oprávnený zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných
materiáloch.
IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť štatút, zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo
súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť kedykoľvek v priebehu súťaže. Taktiež si organizátor
vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier. O akýkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa súťaže, jej
organizácie alebo vzniku nároku na výhru bude s konečnou platnosťou rozhodovať organizátor, s čím
účastník bezvýhradne súhlasí.
2. Organizátor je oprávnený rozhodnúť o neposkytnutí výhry výhercovi, resp. o odňatí výhry v rozsahu
v akom to povaha výhry umožňuje, ak tento koná, resp. v minulosti konal v rozpore s dobrými mravmi,
voči organizátorovi alebo ktorémukoľvek partnerovi súťaže, pri preberaní a užívaní výhry, resp. realizácii
výhry nedodržoval pokyny určené organizátorom, alebo ktorýmkoľvek partnerom súťaže
3. Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
V prípade, že sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na akúkoľvek
výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia
pravidiel súťaže má organizátor súťaže právo výlučne na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka
zo súťaže.
4. Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu v sídle organizátora súťaže a na internetovej stránke
www.emma.sk.
5. Tento štatút súťaže stanovuje pravidlá súťaže. V prípade akýchkoľvek rozporov informácii týkajúcich sa
súťaže, je rozhodujúci tento štatút.

.………………………………...
Jindřich Staněk
Chief Marketing Officer
News and Media Holding a.s.
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