
VŠEOBECNÉ PODMIENKY pre online súťaže
na stránkach Prepni na Revúcu na Facebooku a Instagrame

VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽÍ
Mestské kultúrne stredisko Revúca
v zastúpení Karin Kilíková - riaditeľka
Námestie slobody 14/18
050 01 Revúca

PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ

● Zadanie súťaže, presné podmienky súťaže, doba trvania súťaže a možná výhra sú spravidla špecifikované
v príspevku k tej-ktorej súťaži na facebookovej stránke a / alebo instagramovom profile Prepni na Revúcu.

● Výherca súťaže je v stanovenom termíne náhodne vyžrebovaný spomedzi jednotlivých súťažných komentárov
pri súťažnom príspevku. V prípade kreatívnej témy súťaže, kedy je úlohou súťažiaceho uviesť v komentári
kreatívny slogan či myšlienku, bude víťaz vybraný na základe najvyššej kreativity sloganu či myšlienky tímom
vyhlasovateľa súťaže.

● Výhercov súťaže v stanovenom termíne vyhlasovateľ verejne vyhlasuje na facebookovej stránke respektíve
instagramovom profile Prepni na Revúcu.

● Výhercov súťaže kontaktuje vyhlasovateľ súťaže v stanovenom termíne súkromnou správou a dohodne s ním
spôsob, miesto a čas odovzdania výhry.

● Výhru si nie je možné akýmkoľvek spôsobom právne nárokovať či vymáhať.

● Súťažiaci splnením podmienok súťaže a publikovaním súťažného komentára vyjadruje súhlas s podmienkami
súťaže a potvrdzuje, že je s podmienkami súťaže oboznámený.

● Zo súťaží sú vylúčení zamestnanci Mestského kultúrneho strediska, Revúca a ďalší pracovníci v rámci projektu
Prepni na Revúcu.

● V prípade nejasností alebo otázok ohľadom súťaží môžu záujemcovia o súťaž kontaktovať tím vyhlasovateľa
súťaže telefonicky na čísle 0947 925 842, alebo e-mailom na martin.pizem@prepninarevucu.sk.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Každý účastník sútaže udeľuje vyhlasovateľovi súťaže súhlas s tým, aby vyhlasovateľ súťaže v rámci oznámenia výhry v
tejto súťaži zverejnil na stránkach a profiloch vyhlasovateľa súťaže na sociálnych sieťach meno a priezvisko výhercu v
súťaži. Každý účastník v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov v platnom znení
zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom
systéme prevádzkovateľa súťaže v súvislosti s touto súťažou. Každý účastník svojou účasťou v súťaži zároveň udeľuje
prevádzkovateľovi súťaže na dobu neurčitú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely súťaže.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Mestské kultúrne stredisko Revúca si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže počas jej priebehu, ako
aj právo súťaž zrušiť.

Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania prevádzkovateľom súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia
súťaže.
Účastníci súťaže svojou účasťou v tejto súťaži vyjadrujú súhlas s týmito pravidlami súťaže.

V Revúcej, dňa 26.8.2022

Meno, priezvisko, podpis Karin Kilíková - riaditeľka MSKS v Revúcej
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