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Súťažné podmienky k autorskej súťaži, ktorej vyhlasovateľom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky (ďalej len „úrad“), a ktorú tento vyhlásil na svojom webovom sídle www.dataprotection.gov.sk (ďalej v texte 

alebo na webovom sídle úradu aj len „Súťažné podmienky“) 

Súťaž o najlepšiu esej na tému 

 
„Čo sa stane s fotografiou na sociálnej sieti“ 

 
Organizátor súťaže 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
Hraničná 12 
820 07, Bratislava 27 
Slovenská republika 
IČO: 36064220 
www.dataprotection.gov.sk  
(ďalej len ako „organizátor súťaže“) 
Termín súťaže 
Začiatok konania súťaže je organizátorom súťaže určený na 29.01.2016 a koniec na 30.4.2016. 
Účastníci súťaže 
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci alebo študenti, ktorí navštevujú 5. až 9. ročník základnej školy, študenti stredných škôl, 
a študenti viacročných gymnázií po splnení súťažných podmienok.  
Účastníci súťaže mladší ako 15 rokov sa môžu zúčastniť súťaže iba na základe súhlasu zákonného zástupcu alebo 
opatrovníka udeleného v Prihláške do súťaže.  
(ďalej len ako „účastník súťaže“) 
Charakteristika súťažiacich 
Žiaci a študenti, ktorí sa zaujímajú o problematiku spracúvania a ochrany osobných údajov.  
Predmet súťaže 
Do súťaže budú zaradené len súťažné práce, eseje, na tému „Čo sa stane s fotografiou na sociálnej sieti“ o rozsahu 
maximálne 3 strán formátu A4, pri použití písma Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1 s očíslovanými 
stranami. Každý účastník môže poskytnúť len jednu súťažnú prácu. 
V prípade, že účastník súťaže posiela svoju prácu elektronickou poštou, ako jej prílohu, je potrebné ju zaslať vo 
formáte PDF, Word alebo RTF. Ak súťažná práca bude zaslaná ako príloha elektronickej správy, nesmie jej veľkosť 
presiahnuť 8 MB. 
(ďalej len ako „súťažná práca“) 
Výhra v súťaži 
V rámci súťaže môže výherca súťaže získať vecnú výhru - tablet. Peňažné ceny a výhry zo súťaží v hodnote nižšej ako 
350 EUR sú v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
oslobodené od zdanenia.   
Ako sa zapojiť? 
Súťažnú prácu je možné poslať  organizátorovi súťaže poštou na adresu: 
Úrad na ochranu osobných údajov SR 
Hraničná 12 
820 07 Bratislava  27 
Označenie obálky „SÚŤAŽ“. 
 
Tiež je možné sa do súťaže zapojiť zaslaním súťažnej práce prostredníctvom e-mailu na adresu: 
ochrana@pdp.gov.sk do predmetu správy uveďte „SÚŤAŽ“ 
Podmienky súťaže  
Súťaž bola organizátorom súťaže vyhlásená pri príležitosti Dňa ochrany osobných údajov.   
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Do súťaže bude zapojený účastník súťaže, ktorý svoju súťažnú prácu zašle poštou alebo elektronicky na adresu 
organizátora súťaže najneskôr do 30. apríla 2016 vrátane (deň podania na pošte). Súťažné práce zaslané po tomto 
termíne už organizátor súťaže nezaradí do súťaže. Organizátor súťaže vymenuje trojčlennú komisiu, ktorá vyhodnotí 
všetky súťažné práce, ktoré spĺňajú tieto súťažné podmienky a vymenuje výhercu súťaže a piatich najlepších 
účastníkov súťaže, ktorí zároveň sú aj náhradníkmi výhercu súťaže, a to najneskôr do 10.5.2016. Organizátor súťaže si 
vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov súťaže, ktorí nespĺňajú tieto súťažné podmienky. Organizátor súťaže 
zverejní výsledky súťaže na svojom webovom sídle najneskôr do 1. júna 2016 vrátane.  
Organizátor súťaže súťažné práce späť nezasiela, iba ak by o to autor alebo jeho zákonný zástupca písomne alebo 
elektronicky požiadal na adresu Organizátora súťaže.  
Oboznámenie s výsledkami súťaže a odovzdanie výhry 
Výherca bude bezodkladne kontaktovaný najneskôr do 15 kalendárnych dní elektronicky alebo telefonicky odo dňa 
určenia výhercu (najneskôr do 25.5.2016). Organizátor súťaže kontaktuje výhercu súťaže najviac 5 krát v priebehu 2 
pracovných dní. Ak sa nepodarí kontaktovať výhercu, resp. organizátor súťaže nemá kontakt na výhercu, alebo 
výherca svoju výhru nepotvrdí, organizátor súťaže kontaktuje náhradníka (ďalšieho najúspešnejšieho v poradí 
účastníkov súťaže).   
Organizátor súťaže odovzdá výhru osobne, a to v sídle organizátora súťaže alebo v škole účastníka súťaže, a to 
najneskôr do 15.6.2016. Ak nebude možné výhru odovzdať výhercovi, nastúpi na miesto výhercu náhradník.  
Zverejnenie výsledkov súťaže  
Organizátor súťaže zverejní na svojom webovom sídle v celom znení 6 najlepších súťažných prác bez korektúr. Práce 
doručené poštou budú naskenované a zverejnené vo formáte PDF, práce zaslané prostredníctvom elektronickej pošty 
sa zverejnia vo formáte v akom boli doručené, ak to nebude možné, tak vo formáte PDF alebo inom vhodnom na 
zverejnenie na webovom sídle organizátora súťaže.  
Spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže na účely súťaže, jej priebehu a jej vyhodnotenia 
Autorské práva účastníkov súťaže sú v zmysle týchto súťažných podmienok zachované.  
Účastníci súťaže starší ako 15 rokov a zákonní zástupcovia alebo opatrovníci účastníkov súťaže mladších ako 15 rokov  
udeľujú organizátorovi súťaže svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov účastníkov súťaže 
na účely súťaže jej priebehu, vyhodnotenia a vyhlásenia výsledkov prostredníctvom Prihlášky do súťaže, ktorá určuje 
zoznam spracúvaných osobných údajov a dobu spracúvania týchto osobných údajov.  
Účastníci súťaže, prípadne ich zákonní zástupcovia alebo opatrovníci, berú na vedomie že poskytnuté  osobné údaje 
účastníkov súťaže bude organizátor súťaže spracúvať vo svojom informačnom systéme osobných údajov „IS súťaž“, na 
účely priebehu, vyhodnotenia, vyhlásenia, zverejnenia a archivácie výsledkov tejto súťaže.  
Účastníci súťaže, prípadne ich zákonní zástupcovia alebo opatrovníci berú na vedomie, že meno, priezvisko, vek, 
ročník, názov a mesto školy organizátor súťaže zverejní spolu so súťažnou prácou v celom jej rozsahu bez korektúr 
na svojom webovom sídle, a to tých účastníkov súťaže, ktorých súťažné práce boli vyhodnotené ako šesť 
najúspešnejších, za podmienky, že dotknutí účastníci súťaže udelili organizátorovi súťaže súhlas na zverejnenie na 
základe Prihlášky do súťaže.  
Ďalšie šírenie a spracúvanie 
Organizátor súťaže sa zaväzuje, že tak osobné údaje, ako aj súťažné práce bude spracúvať len v súlade s týmito 
súťažnými podmienkami a zároveň sa zaväzuje, že súťažné práce nebude poskytovať tretím osobám na akékoľvek 
ďalšie spracúvanie s výnimkou, ak by na takéto spracúvanie udelil účastník súťaže, prípadne jeho zákonný zástupca 
alebo opatrovník výslovný písomný súhlas.  
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov 
Účastníci súťaže, ich zákonní zástupcovia alebo opatrovníci, ako dotknuté osoby, majú práva dotknutej osoby, ktoré si 
môžu uplatniť u organizátora súťaže, ako prevádzkovateľa spracúvania osobných údajov, a to podľa § 28 Zákona 
o ochrane osobných údajov, a to najmä  majú možnosť svoj udelený súhlas kedykoľvek odvolať.  
Oznamovanie zmien a iných dôležitých oznamov organizátora 
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať tieto súťažné podmienky (vrátane 
posunutia termínu určenia výhercu, termínu oznámenia výhry výhercovi alebo termínu odovzdania výhry), a to 
v odôvodnených prípadoch, o čom je organizátor súťaže povinný včas informovať na svojom webovom sídle. 
Na zaradenie do súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Tieto súťažné podmienky sa uverejňujú na webovom sídle 
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organizátora súťaže.  
 

 


