Štatút súťaže „Vianočná súťaž“
(ďalej len „Štatút“)

1. Vyhlasovateľ:
Mgr. Martina Ruščáková – Jazykové centrum FINESSE (ďalej len „Vyhlasovateľ“)
Sídlo: Sídlisko I, 997/2, 093 01 Vranov nad Topľou
Prevádzka: Pribinova 82, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 518310031
DIČ: 1074495378
2. Termín realizácie súťaže:
09. 12. 2019 – 24. 12. 2019
3. Podmienky súťaže:
Súťaž sa uskutoční na FB profile jazykového centra Finesse. Súťaže sa môže zúčastniť každá
fyzická osoba, ktorá bude spĺňať nasledujúcu podmienku: uvedie odpoveď na súťažnú
otázku.
4. Výherca:
Vyhlasovateľ vyžrebuje spomedzi všetkých účastníkov súťaže 3 výhercov. Výhrou v súťaži je:
1. 3-mesačný skupinový jazykový kurz cudzieho jazyka (anglický, španielsky, francúzsky) v šk.
roku 2019/2020 v hodnote 120,-,
2. 5 individuálnych vyučovacích hodín cudzieho jazyka (anglický, španielsky, francúzsky)
v školskom roku 2019/2020 v hodnote 85,-,
3. anglická kniha z aktuálnej ponuky cudzojazyčnej literatúry jazykového centra FINESSE
podľa vlastného výberu výhercu v sume do 20,-.
5. Oznámenie výsledkov a spôsob odovzdania výhier:
Výhercovia budú vyhlasovateľom o výhre informovaní najneskôr 24. 12. 2019 formou
osobnej správy na Facebooku. Pokiaľ výherca nepotvrdí prijatie výhry, bude namiesto
výhercu vyžrebovaný ďalší účastník, ktorý splnil podmienky súťaže. Zaradenie súťažiaceho
do skupinového kurzu bude dohodnuté osobne najskôr 8. 1. 2020. Individuálne hodiny
cudzieho jazyka budú dohodnuté osobne najskôr 8. 1. 2020. Výherca má právo zúčastniť sa
kurzu alebo absolvovať individuálne hodiny v období 8. 1. 2020 – 31. 6. 2020. Výhru
v podobe cudzojazyčnej literatúry si môže výherca prevziať osobne v jazykovom centre
FINESSE na adrese: Pribinova 82, Vranov nad Topľou.
6. Zdanenie výhier
Nepeňažné ceny alebo výhry z reklamných súťaží a žrebovaní v hodnote neprevyšujúcej 350
eur za jednu cenu alebo výhru sú od dane oslobodené. Ak ceny alebo výhry presiahnu sumu
350 eur, zdaneniu podlieha len príjem presahujúci túto sumu. Výherca má následne
povinnosť zdaniť príjem z nepeňažnej výhry prostredníctvom podania daňového priznania k
dani z príjmov fyzických osôb za to zdaňovacie obdobie, v ktorom príjem z výhry dosiahol.

7.

Záverečné ustanovenia:
Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v súťaži je
vyhlasovateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov [ďalej aj len
„ZoOOÚ“] a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“)
oprávnená spracúvať ich osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov (meno, priezvisko,
telefónne číslo, korešpondenčná adresa) potrebných na posúdenie splnenia podmienok
súťaže a údajov potrebných výlučne na účely vyhodnotenia súťaže a ďalších činností
súvisiacich s vyhodnotením súťaže na obdobie nevyhnutné na realizáciu vyhodnotenia
súťaže. Práva osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané, sú uvedené v čl. 12 a nasl.
Nariadenia GDPR. Ak účastník súťaže nesplní riadne a včas všetky podmienky súťaže, nemá
nárok na odovzdanie výhry a bude zo súťaže vylúčený.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne meniť a dopĺňať tento štatút a
podmienky v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny podľa tohto bodu budú zverejnené a
sprístupnené na internetovej stránke www.finesse.sk. Každá jednotlivá zmena je účinná
okamihom jej zverejnenia na internete. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek
obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. V prípade rozporu propagačných materiálov
so štatútom má prednosť tento štatút. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto súťaže, alebo v
súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci súťaže a vyhlasovateľ zaväzujú riešiť dohodou. Všetky
nejasnosti pri výklade štatútu je oprávnený riešiť výlučne vyhlasovateľ záväzným výkladom.
Vyhlasovateľovi nevzniká povinnosť uhradiť účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im
vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Na zaradenie do súťaže ani výhru nie je právny nárok.
Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak
sa zistí, že výherca nesplnil podmienky súťaže alebo porušil niektoré z ustanovení tohto
štatútu. Účasť v súťaži ako aj výhra je neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom dedičského
práva.
Tento štatút je zverejnený na internetovej stránke www.finesse.sk a ustanovenia tohto štatútu
sa stávajú účinné dňom 09. 12. 2019.

