Pravidlá súťaže k 20. výročiu Rusovských novín
1. Organizátor súťaže
1.1 Organizátorom súťaže je Mestská časť Bratislava-Rusovce so sídlom Vývojová 8,
851 10 Bratislava, IČO: 00304611 ako vydavateľ dvojmesačníka Rusovské noviny
(evidenčné číslo periodickej tlače pridelené Ministerstvom kultúry Slovenskej
republiky: 3333/09, ISSN: 1338_7561).
1.2 Partnerom súťaže sú reštaurácia SĽUK a Kvetinárstva Margarétka.
2. Termín a miesto konania súťaže
2.1 Súťaž prebieha od 25. 06. 2020 (od 00:00:00 hod.) do 31. 07. 2020 (do 23:59:59
hod.) v jednom súťažnom kole.
2.2 Losovanie výhercov súťaže sa uskutoční dňa 05. 08. 2020 a ich osobné údaje budú
zverejnené v augustovom čísle Rusovských novín.
3. Všeobecné ustanovenia
3.1 Súťaže sa môžu zúčastniť čitatelia dvojmesačníka Rusovských novín vydaného
v mesiaci jún 2020, ktorí:
(i) vyplnia všetky požadované údaje na zlosovacom kupóne k 20. výročiu
Rusovských umiestneného v júnovom čísle Rusovských novín, vystrihnú ho
a hodia ho do poštovej schránky v sídle miestneho úradu organizátora
(Vývojová 8) v termíne do 31. 07. 2020 alebo
(ii) si stiahnu aplikáciu Správy o meste – Rusovce do svojho mobilu, resp. v už
stiahnutej aplikácii v sekcii Podnety vyplnia všetky požadované údaje
a zadajú heslo „RN 20“.
3.2 Zo všetkých zúčastnených súťažiacich budú vyžrebovaní 3 výhercovia, ktorí budú
odmenení týmito cenami:
1. miesto: poukážka do reštaurácie SĽUK v Rusovciach v hodnote 30,00 EUR
a kniha Rusovce-Oroszvár-Karlburg (Juraj Hradský/Jozef Mallinerits),
2. miesto: poukážka do kvetinárstva Margarétka v hodnote 30,00 EUR a kniha
Rusovce-Oroszvár-Karlburg (Juraj Hradský/Jozef Mallinerits),
3. miesto: kniha Rusovce-Oroszvár-Karlburg (Juraj Hradský/Jozef Mallinerits)
a darčekové predmety z miestneho úradu.
4. Ochrana osobných údajov
4.1 Súťažiaci berie na vedomie, že organizátor v pozícii prevádzkovateľa bude
v súlade s ustanovením § 31 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných
údajov“) spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail
a doručovacia adresa na realizáciu a vyhodnotenie súťaže alebo prípadne zaslanie
výhry, a to na dobu nevyhnutnú do ukončenia a vysporiadania súťaže, najdlhšie
však do 31. 08. 2020 a súčasne informuje o skutočnosti, že mená a priezviská
výhercov budú zverejnené v augustovom vydaní dvojmesačníka Rusovských novín.
S ohľadom na vyššie uvedené nie je možná účasť súťažiaceho v súťaži bez
súčasného spracovania jeho osobných údajov.
4.2 Organizátor týmto informuje súťažiaceho o jeho práve na informácie o spracovaní
jeho osobných údajov (najmä nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných
údajov), o práve súťažiaceho požadovať od organizátora vysvetlenie týkajúce sa
spracovania jeho osobných údajov, ak súťažiaci zistí alebo domnieva sa, že
organizátor vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore
s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo s platnými právnymi

predpismi (najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich
spracovania), a o práve požadovať, aby organizátor odstránil takto vzniknutý stav
a zabezpečil nápravu (najmä môže ísť o blokovanie, vykonávanie opravy,
doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). Ustanovením predchádzajúcej vety
nie je dotknuté právo súťažiaceho podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820
07 Bratislava.
4.3 Poskytnuté osobné údaje budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a po
odovzdaní výhry výhercom súťaže, najneskôr však do 31. 08. 2020.
4.4 Ďalej organizátor súťažiaceho informuje o tom, že má právo na prenositeľnosť
svojich osobných údajov k novému správcovi osobných údajov, právo na
obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu.
4.5 Osobné údaje, ktoré klient poskytne organizátorovi, musia byť pravdivé
a v prípade ich zmeny je súťažiaci povinný o ich zmene bezodkladne informovať
organizátora.
5. Záverečné ustanovenia
5.1 Účasťou v súťaži prejavuje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa
všetky tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Nárok na výhru ma iba súťažiaci,
ktorí splní všetky pravidlá uvedené v týchto pravidlách súťaže.

