
ŠTATÚT SÚŤAŽE  

Súťaž o kozmetický balíček AVON 

(ďalej len „Štatút“) 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností po-
trebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. 

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) 

Obchodné meno: Mestské kultúrne centrum Hlohovec 

Sídlo: Námestie sv. Michala 3, Hlohovec 

IČO: 00182877 

DIČ: 2021279326 

2. Termín konania súťaže 

Súťaž sa uskutoční v období od 25.6.2020 do 1.7.2020. V tomto termíne je možné zú-
častniť sa súťaže.  

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

Do súťaže sa môže zapojiť každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov. Ak sa do 
súťaže zapojí občan mladší ako 18 rokov, za vyžrebovaného výhercu prevezme výhru jeho 
zákonný zástupca.  

4.  Účastník sa môže do súťaže zapojiť nasledujúcimi spôsobmi: 

Uvedením odpovede do komentára pod konkrétny súťažný príspevok 

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec MKC Hlohovec. 

5. Podmienky účasti v súťaži: 

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže správne odpovedal 
na otázku “Napíšte aspoň jedného herca/herečku, ktorý hrajú vo filme 3BOBULE” a 
túto odpoveď zverejnil na Fan page Mestského kultúrneho centra v Hlohovci.  

6. Výhra 

Výhrou v súťaži je kozmetický balíček značky AVON. 

7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne 
zapojených účastníkov. 

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Fanpage MKC Hlohovec. Víťaz tiež bude 
priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom správy cez Messanger. Ak víťaz nebu-
de reagovať na oznámenie výhry a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru ná-
rok. 

8. Spôsob odovzdania výhry 



Výhru si bude môcť víťaz vyzdvihnúť v Informačnom centre na Nám. sv. Michala 3 v Hlo-
hovci. 

9. Ochrana osobných údajov  

V rámci súťaže je nevyhnutne potrebné, aby ste poskytli a aby organizátor spracúval Vaše 
osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, poštová adresa (ulica, číslo domu, PSČ, 
mesto), Váš osobný Facebook profil alebo fotografia zachytávajúcu Vašu tvár a iné Vaše 
fyziologické črty. V prípade označenia Vášho známeho v komentári na súťažnom príspevku 
alebo vložením fotografie inej osoby ako Vás, dôjde k spracovaniu osobných údajov tretej 
osoby. V tomto prípade sú zdrojom osobných údajov samotný súťažiaci, ktorí tieto údaje 
na  Facebookom profile MKC Hlohovec zverejnili (napr. zverejnenie zatiaľ nezverejnenej 
fotky tretej osoby), resp. tieto údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov (napr. ve-
rejný Facebook profil tretej osoby).  

10. Záverečné ustanovenia 

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spo-
ločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti 
Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. 

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporo-
vaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.  

Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny Pravidiel spotrebiteľskej súťaže po-
čas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia 
a pod.,  a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom sa túto prípadnú zmenu 
zaväzuje zverejniť na Facebook profile organizátora MKC Hlohovec, pričom organizátor nie 
je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradu škody a pod. Organi-
zátor si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajú-
cej hodnoty. Výhry nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry, 
než je určená organizátorom. 

V Hlohovci, dňa 25.6.2020


