Štatút a pravidlá súťaže
„Projekt sebadôvery DOVE“
Slovenská republika
Účelom tohto štatútu je úprava pravidiel súťaže nazvanej „Projekt sebadôvery DOVE“ (ďalej
len „súťaž“) v Slovenskej republike. Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne
upravuje pravidlá uvedenej súťaže. Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných
dodatkov k tomuto štatútu.
I. Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o., so sídlom: Karadžičova
10, 821 08 Bratislava, IČO: 31 667 228, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 5998/B (ďalej len „usporiadateľ“).
II. Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže je spoločnosť Garp Integrated s.r.o., se sídlom: Pobřežní 249/46, 186 00
Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČ: 27709540, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom
súde v Prahe pod sp. zn. C 125558 (ďalej len „organizátor“).
III. Doba a miesto konania súťaže
1. Súťaž prebieha v termíne od 4. 4. 2022 00:00:00 hod.do 30. 6. 2022 23:59:59 hod. vrátane
(ďalej len „doba konania súťaže“) s tým, že do súťaže je možné sa zapojiť iba prostredníctvom
webových stránok usporiadateľa súťaže: www.projektsebadovery.sk (ďalej len „webové stránky
súťaže“ či „súťažné stránky“).
2. Súťaž sa koná na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).
IV. Súťažiaci
1. Súťaž je určená výhradne právnickým osobám - základným školám so sídlom na území
Slovenskej republiky (ďalej len „školy“); výslovne sa stanovuje, že pre účely realizácie a
vyhodnotenia tejto súťaže bude rozlišované vždy zvlášť medzi jednotlivými školami samostatne,
hoci by jedna právnická osoba vykonávala činnosť viacerých škôl podľa príslušného právneho
predpisu (ďalej len „súťažiaci“, „účastník“ alebo „účastník súťaže“) .
2. Účastník súťaže sa do súťaže zapojí tak, že v dobe konania súťaže vyplní oprávnený zástupca
školy (napr. riaditeľ príslušnej školy) alebo ním výslovne poverená osoba, resp. osoba oprávnená
konať za školu (ďalej len „zástupca školy“) registračný formulár umiestnený na súťažných
stránkach www.projektsebadovery.sk, a to tak, že tu uvedie:

•
•
•
•

názov základnej školy,
kraj, v ktorom má základná škola sídlo,
e-mailovú adresu základnej školy (kontaktný e-mail),
počet žiakov na škole, resp. pravdivý údaj o aktuálnom celkovom počte žiakov v škole,
pričom je nutné vyplniť celkový počet všetkých žiakov na celej škole, napr. súčet žiakov prvého
i druhého stupňa danej školy. Tento údaj nahlásený pri registrácii môže byť organizátorom
súťaže v priebehu súťaže náhodne kontrolovaný a zároveň bude použitý pri konečnom určení
výhercov po skončení súťaže,
• potvrdí oboznámenie sa s pravidlami súťaže vrátane spracovania osobných údajov a prejaví
svoj záujem zapojiť sa do súťaže.
Okamihom odoslania riadneho a úplne vyplneného formulára počas doby konania súťaže vrátane
udelenia súhlasu s pravidlami a účasťou v súťaži je súťažiaci do súťaže zaregistrovaný (ďalej
spoločne len „súťažná registrácia“ alebo len „registrácia“).

V prípade riadnej a úplnej registrácie v rámci obdobia konania súťaže bude na e-mailovú adresu
školy uvedenú pri registrácii odoslaný štvormiestny unikátny kód oprávňujúci školu na zapojenie
sa do súťaže (ďalej len „unikátny kód“).
3. Účastníci súťaže nespĺňajúci podmienky účasti v súťaži alebo konajúci v rozpore s pravidlami
súťaže nebudú do súťaže zaradení. Pokiaľ sa ukáže, že sa takýto účastník súťaže aj napriek
uvedeným podmienkam stal výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré
poskytol, nemá nárok na výhru a výhra sa mu neodovzdá. Usporiadateľ či organizátor súťaže si
vyhradzuje právo údaj o počte detí kedykoľvek preveriť a vyžiadať si prípadne od
súťažiaceho potrebné dokumenty za týmto účelom či inak podľa vlastnej voľby
skontrolovať, že príslušný účastník koná v súlade s pravidlami tejto súťaže, poskytuje v jej
rámci výhradne správne a pravdivé údaje a pod.; podľa výsledkov tohto preverenia je
usporiadateľ či organizátor oprávnený údaj o počte žiakov školy upraviť, popr. súťažiaceho zo
súťaže vylúčiť; a to v akejkoľvek fáze súťaže okamžite po zistení situácie. Účastník je povinný
poskytnúť usporiadateľovi či organizátorovi pri uvedenej kontrole všetku potrebnú súčinnosť,
najmä podrobiť sa kontrole údajov o počte žiakov v škole, inak môže byť zo súťaže vyradený,
a to aj so spätným účinkom.
4. Súťažiaci je povinný informovať zákonných zástupcov všetkých žiakov o zapojení školy do tejto
súťaže a o účasti žiakov v súťaži, s tým, že v súťaži nedochádza k spracovaniu osobných údajov
žiakov a vyžiadať si ich súhlas so zapojením žiakov do tejto súťaže. Súťažiaci ďalej prehlasuje,
že disponuje súhlasom zákonných zástupcov žiakov školy zapojených do súťaže s účasťou
v tejto súťaži v rozsahu stanovenom týmito pravidlami súťaže.
Mechanika súťaže
1. Na webovej stránke súťaže sú v čase konania súťaže dostupné dve edukatívne lekcie na tému
„sebadôvery u dospievajúcich a nástrahy sociálnych sietí“ (ďalej len „edukatívne lekcie“).
2. Výhercom súťaže sa stáva tá škola, u ktorej najviac jej žiakov (% z celkového počtu žiakov na
škole) splnilo edukatívnu lekciu na súťažných stránkach súťaže, resp. princípom súťaže je, aby
edukatívnu lekciu splnilo čo najviac žiakov danej školy.
3. Úlohou zástupcu školy je oboznámiť svojich žiakov s touto akciou, sprístupniť im daný unikátny
kód a umožniť im edukatívnu lekciu vidieť a splniť. Zároveň sa zástupca školy zaväzuje zaistiť, že
edukatívne lekcie budú skutočne plniť len žiaci školy, ktorým je daná edukatívna lekcia určená a
nedôjde k zneužitiu princípu tejto súťaže (napr. vyplňovanie zamestnancami školy, rodinou) či
inému technickému obchádzaniu mechanizmu súťaže.
4. V dobe konania súťaže je žiakovi školy po zadaní unikátneho kódu umožnené prehrať si
edukatívnu lekciu podľa svojho výberu a splniť jednotlivé zadanie. Až riadnym a úplným splnením
jednej z dvoch edukatívnych lekcií (nie je možné prerušiť či odoslať neúplnú) je účasť žiaka v súťaži
splnená a započítaná do súťaže.
5. Žiak je oprávnený splniť edukatívnu lekciu iba raz (nie je možné opakovať, ani splniť inú
edukatívnu lekciu).
6. Pri plnení edukatívnych lekcií sa nevypĺňajú žiadne osobné údaje žiaka. Plnenie edukatívnej
lekcie je kontrolované čisto prostredníctvom unikátneho kódu a jeho použitia v súťaži.
Určenie výhercu a výhry v súťaži
1. Výhercom hlavnej výhry: 13 kusov tabletu Samsung Galaxy TAB A7 Lite a návšteva
lektorského tímu, ktorá pre žiakov vykoná workshop na tému projektu sebadôvery (ďalej len
„hlavná výhra“) – sa stáva tá škola, u ktorej najviac jej žiakov (% z celkového počtu žiakov na
škole) splnilo edukatívnu lekciu na súťažných stránkach súťaže v čase konania súťaže.

2. Výhercom vedľajšej výhry: návšteva lektorského tímu, ktorá pre žiakov vykoná workshop
na tému projektu sebadôvery (ďalej len „vedľajšia výhra“) – sa stáva 2. – 4. škola v poradí, u
ktorej najviac jej žiakov (% z celkového počtu detí na škole ) splnilo edukatívnu lekciu na
súťažných stránkach súťaže v čase konania súťaže ako 2. až 4. v poradí.
3. Do súťaže sú tak celkovo vložené 4 kusy výhier.
4. Výherné poradie škôl bude určené tak, že lepšie poradie získava tá škola, ktorá má lepšie %
vyplnenia jednotlivých edukatívnych lekcií svojimi žiakmi, teda % splnenia sa zisťuje pomerom,
koľko žiakov z celkového počtu žiakov na škole splnilo danú edukačnú lekciu.
5. V prípade zhodného %, resp. zhodného počtu žiakov, ktorí splnili edukačnú lekciu oproti
celkovému počtu žiakov na škole, získava lepšie poradie tá škola, ktorá má viac žiakov na škole a
v prípade zhody získava lepšie poradie tá škola, ktorá daný počet dosiahla skôr.
6. Výhercovia budú určení a zverejnení na webových stránkach súťaže do 1. 9. 2022. Súťažiaci
účasťou v súťaži dáva svoj súhlas so zverejnením školy v prípade výhry ako výhercu na webových
stránkach súťaže a v marketingových materiáloch usporiadateľa a organizátora súťaže.
7. Všetci výhercovia hlavnej a vedľajšej výhry budú následne kontaktovaní organizátorom za
účelom oznámenia výhry (na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii do súťaže) a
poučení o pokynoch na prevzatie výhry. „Tablety“ budú výhercom zaslané prostredníctvom
prevádzkovateľa prepravných služieb na adresu školy podľa dohody výhercu a organizátora
najneskôr do konca septembra 2022. „Workshopy“ budú zrealizované v mieste a termíne na
základe konkrétnej dohody výhercu a usporiadateľa súťaže najneskôr do konca roku 2022.
8. Každý účastník súťaže, resp. zástupca školy navyše súhlasí s tým, že ak sa daná škola stane
výhercom v súťaži, potom môže usporiadateľ názov takého účastníka – danej školy uvádzať
bezplatne v spojení s touto súťažou a rmou usporiadateľa bez obmedzenia doby, územia,
množstva použitia a spôsobu použitia (šírenia). Rovnako každý výherca bezplatne súhlasí s tým,
aby mohol byť organizátorom na účely usporiadateľa či usporiadateľom samotným vyhotovený
obrazový záznam vykonania výhier resp. workshopov v priestoroch výhercu s tým, že uvedené
obrazové záznamy je usporiadateľ oprávnený použiť v spojení s touto súťažou a rmou
usporiadateľa bez obmedzenia doby, územia, množstva použitia a spôsobu použitia (šírenia).
Osobné údaje a iné údaje o súťažiacich
1. Účastník, resp. zástupca školy svojou účasťou v súťaži berie na vedomie, že na účely
organizácie súťaže je nevyhnutné spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko,
funkcia zástupcu školy, emailová adresa.
2. Právnym základom spracovania je účasť v súťaži a súhlas s jej pravidlami prejavený pri vstupe
do súťaže prostredníctvom registračného formulára. Účastník má právo svoj súhlas kedykoľvek
odvolať na kontakte privacy.czsk@unilever.com. V prípade odvolania súhlasu však nie je ďalšia
účasť vrátane nároku na výhru v tejto súťaži možná.
3. Osobné údaje sú spracovávané automatizovane a zabezpečené v elektronickej forme.
4. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Garp Integrated s.r.o.
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5. Účelom spracovania osobných údajov je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenie súťaže
vrátane doručenia výhier, pričom tento účel zahŕňa najmä nasledujúce operácie spracovania:
uloženie osobných údajov pri registrácii do súťaže; zasielanie informatívnych e-mailov týkajúcich
sa organizácie a vedenia súťaže a ďalších informatívnych e-mailov pre účastníkov; spracovanie
osobných údajov na účely ich zverejnenia podľa pravidiel; spracovanie osobných údajov pre účely
kontroly a vyhodnotenia súťaže podľa pravidiel; osobný, telefonický, písomný aj elektronický
kontakt za účelom overenia splnenia podmienok súťaže súťažiacim, informácie o výhre, jej
odovzdaní a ďalšie súvisiace komunikácie; doručenie výhry.

6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania súťaže a 6 mesiacov po jej skončení za
účelom kontroly splnenia podmienok súťaže a doručenia výhier. Po uplynutí tejto doby, budú
osobné údaje uchované iba v nevyhnutnom obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly
súťaže zo strany orgánu dozoru a pre prípad doloženia, že prevádzkovateľ či sprostredkovateľ
postupoval v súlade s právnymi predpismi a Pravidlami najdlhšie po dobu 2 rokov od skončenia
súťaže, ak zákon neukladá dlhšiu dobu.
7. Osobné údaje môžu byť spracované prostredníctvom prevádzkovateľom povereného
sprostredkovateľa - marketingovej agentúry, a to spôsobom obvyklým pre zaisťovanie
organizácie súťaží, a ďalej doručovateľovi za účelom doručenia výhier, či tvorcovi workshopu za
účelom odovzdania výhry.
8. Účastník resp. zástupca školy má práva podľa príslušných právnych predpisov, tzn. podľa
článkov 12-23 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), tzn. najmä právo na
transparentnosť spracovania, právo na informácie a prístup k údajom (či sú spracovávané jeho
osobné údaje, za akým účelom, aký je rozsah spracovávaných osobných údajov a komu ďalšiemu
boli tieto údaje prípadne sprístupnené), právo na opravu a vymazanie údajov, právo na
obmedzenie spracovania údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa GDPR má dotknutá osoba
tiež právo vzniesť námietku pri spracovaní na účely priameho marketingu, vrátane pro lovania.
Súťažiaci má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní
vrátane pro lovania.
9. Ak dotknutá osoba požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu
prevádzkovateľ a prípadne aj sprostredkovateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu
odovzdať. Dotknutá osoba má právo na bezplatné poskytnutie informácie. Každý súťažiaci, ktorý
zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ či sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho
osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života súťažiaceho
alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich
spracovania, môže požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie alebo
požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav (blokovanie,
vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). Súťažiaci má ďalej právo sa so
svojimi oprávnenými žiadosťami obracať na prevádzkovateľa alebo na sprostredkovateľa na emailovej adrese ichoose@g-in.cz, a pokiaľ im prevádzkovateľ nevyhovie, tak na Úrad pre ochranu
osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), na ktorý sa však môže súťažiaci obrátiť
aj priamo.
10. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne
dodržiavať a súhlasí s tým, že organizátor a usporiadateľ sú oprávnení bezplatne uverejňovať
názov školy a mesto, ako aj vytvárať a uverejňovať obrazové, zvukové či zvukovo-obrazové
záznamy školy v prostriedkoch a v propagačných materiáloch organizátora a usporiadateľa po
dobu 5 rokov od skončenia tejto súťaže. Zároveň oprávnený zástupca školy vyjadruje účasťou v
súťaži súhlas s tým, že organizátor a usporiadateľ sú oprávnení bezplatne uverejňovať meno,
priezvisko oprávneného zástupcu školy, ako aj vytvárať a uverejňovať obrazové, zvukové či
zvukovo-obrazové záznamy oprávneného zástupcu školy v oznamovacích prostriedkoch a v
organizátora a usporiadateľa po dobu 5 rokov od skončenia tejto súťaže.
Ostatné ustanovenia
1. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži výslovne súhlasia s jej pravidlami a zaväzujú sa tieto pravidlá
bezvýhradne dodržiavať. Pravidlá súťaže sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2. Usporiadateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za nedoručenie alebo poškodenie
výhier zaslaných prostredníctvom prevádzkovateľa prepravných služieb.
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3. Usporiadateľ či organizátor je kedykoľvek oprávnený vykonať v prípade akéhokoľvek účastníka
súťaže kontrolu plnenia edukačných lekcií. V prípade, že pri takejto kontrole zistí akékoľvek
nezrovnalosti, či technické obchádzanie systému, ktoré môžu mať vplyv na konečné poradie
účastníkov v súťaži, je oprávnený takého účastníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť.

4. Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru.
5. Výhry ani účasť v súťaži nemožno vymáhať súdnou cestou; výhry nemôžu byť poskytnuté
alternatívne, napr. peňažnou formou.
6. Usporiadateľ ani organizátor súťaže nezodpovedajú za výhry ani za kvalitu služieb vykonaných
dodávateľom výhry. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať či vyplatiť v peniazoch či náhradnom
plnení. Všetky reklamácie je výherca povinný riešiť priamo s dodávateľom výhier.
7. Usporiadateľ je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže.
Organizátor je oprávnený so súhlasom usporiadateľa súťaž zmeniť, zrušiť či upraviť jej
pravidlá. Ak dôjde k zmene týchto pravidiel, bude táto zmena riadne vykonaná formou
dodatku k pravidlám a zverejnená na stránkach www.projektsebadovery.sk.
8. Výhry, ktoré výhercovia neuplatnia, nevyzdvihnú, alebo ktoré sa nepodarí odovzdať, prideliť,
prepadajú bez náhrady v prospech usporiadateľa súťaže na ďalšie marketingové či charitatívne
účely.
9. Organizátor ani usporiadateľ nezodpovedajú za akékoľvek škody, ktoré súťažiacim prípadne
vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži alebo v súvislosti s čerpaním/užívaním výhier.
10. Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť súťažiaceho, a to v prípade, že bude
mať podozrenie, že súťažiaci dosiahol výsledok v súťaži podvodným konaním alebo konaním,
ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, ak bolo toto konanie spôsobilé ovplyvniť výsledky tejto
súťaže. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.
11. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti organizátora, usporiadateľa a všetkých
spolupracujúcich agentúr či spoločností a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane
osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa
neodovzdá.
12. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných
materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže
platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných
materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými
pravidlami súťaže.
13. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. V
prípade pochybností o dodržaní či splnení pravidiel súťaže leží povinnosť preukázať rozhodné
skutočnosti na účastníkovi.
14. Úplné znenie týchto pravidiel súťaže je účastníkom k dispozícii na www.projektsebeduvery.sk
V Bratislave dňa 1. 4. 2022

