Štatút ankety
DIVÁCKA CENA SLNKO V SIETI
Divácka cena Slnko v sieti je anketa, v ktorej diváci hlasujú o najobľúbenejšom slovenskom
filme z audiovizuálnych diel prihlásených na Slnko v sieti za rok 2018, ktoré sú uverejnené
v zozname súťažných audiovizuálnych diel.

Článok I.: Organizátor ankety
Organizátorom ankety Diváckej ceny Slnko v sieti za rok 2018 je Slovenská filmová a
televízna akadémia o.z., so sídlom Grösslingová 32, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, IČO:
317 55 607, evidované v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky
pod
reg.
č.
VVS/1-900/90-13213
(ďalej
ako
„SFTA“).
Spoluorganizátor ankety je Rozhlas a televízia Slovenska.

Článok II. : Divácke hlasovanie
Do hlasovania sa môžu diváci zapojiť prostredníctvom internetového hlasovania. Anketový
formulár bude uverejnený na webovej stránke SFTA. Stránku spravuje SFTA a plne
zodpovedá za jej fungovanie. Ankety sa môže zúčastniť iba fyzická osoba plne spôsobilá
na právne úkony staršia ako 18 rokov. Podmienkou pre úspešné hlasovanie a následné
zaradenie do žrebovania je správne vyplnený anketový formulár, v ktorom účastník označí
jeden slovenský film, ktorý je uverejnený v zozname súťažných audiovizuálnych diel na
webovej stránke SFTA. Účastník ankety musí v anketovom formulári vyplniť aj kontaktné
údaje: meno, priezvisko, svoju adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.
Pri odosielaní vyplneného anketového formuláru udeľuje účastník prostredníctvom
zaškrknutia príslušného políčka dobrovoľný a informovaný súhlas so spracúvaním
osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov (ďalej len „GDPR“) v rozsahu podľa tohto štatútu ankety na účely realizácie tejto
ankety, a to podľa podmienok uvedených v dokumente „Podmienky spracúvania
osobných údajov na účely ankety“. Zapojením sa do ankety vyjadrujú účastníci svoj
súhlas riadiť sa pravidlami ankety podľa tohto štatútu.
Divácke hlasovanie prebehne od 6. 3. 2019 do 31. 3. 2019. Sčítavanie hlasov a žrebovanie
zabezpečuje SFTA. Výherca sa žrebuje 3. 4. 2019 a výsledok sa odvysiela 5. 4. 2019 na
programovej službe Jednotka v priamom prenose od 20,30.
Audiovizuálne dielo, ktoré získa najviac hlasov, bude ocenené Diváckou cenou Slnko v sieti
počas slávnostného odovzdávania Národných filmových cien Slnko v sieti 5. apríla 2019.

Každý divák, ktorý sa správnym spôsobom zapojí do hlasovania, bude zaradený do
žrebovania. Jeden (1) víťazný účastník ankety bude vyžrebovaný 3. 4. 2019 a získa vecné

ceny, ktoré neprevyšujú sumu 350€. Víťaz bude uverejnený (meno, priezvisko, názov
obce/mesta) na webových stránkach SFTA a môže byť uverejnený aj na ďalších webových
stránkach partnerských médií a spoluorganizátora. Víťazný účastník bude zároveň
upozornený aj sms správou, ktorá mu bude odoslaná na jeho telefónne číslo, prípadne
emailom na jeho emailovú adresu. Pre uplatnenie ceny je víťazný účastník povinný
kontaktovať usporiadateľa súťaže na telefónnom čísle 0948 052 800 alebo na emailovej
adrese sfta@sfta.sk, a to do troch (3) dní od vyhlásenia víťaza. Víťaz bude o
termíne odovzdania ceny informovaný. Výhra bude odovzdaná oproti podpisu preberacieho
protokolu.
Vecná výhra neprevyšuje hodnotu 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodená od dani
z príjmov.

Článok III. : Záverečné ustanovenia

Ustanovenia štatútu a priebeh ankety sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
40/1964 Z.b. Občiansky zákonník Účastníci ankety sa na nej zúčastňujú s vedomím, že
nemôžu požadovať cenu v inom rozsahu, ako určil organizátor v tomto štatúte. Organizátor
ankety má právo na posúdenie splnenia podmienok tejto ankety a rozhodnutie o ich splnení,
resp. nesplnení.
Podľa ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, nemožno výhru z tejto
ankety vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.SFTA nehradí účastníkom ankety žiadne
náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v ankete, resp. s výhrou. Výherca
nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu. SFTA si vyhradzuje právo rozhodovať
o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto ankety podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si
tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút ankety a
jej pravidlá.
V Bratislave 25. 02. 2019

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY ANKETY
„ DIVÁCKA CENA SLNKO V SIETI
Účastník ankety zaškrtnutím príslušného políčka dobrovoľne a informovane súhlasil so
spracúvaním jeho poskytnutých osobných údajov na účely organizácie ankety. Bez
spracúvania osobných údajov podľa tohto dokumentu nie je možná účasť v ankete, nakoľko
spracúvanie je nevyhnutné na jej organizáciu, vyhodnotenie a kontrolu dodržiavania
pravidiel.
Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a môže byť zo strany účastníka kedykoľvek odvolané
spôsobom a na adrese uvedenej nižšie. Odvolaním súhlasu počas trvania a vyhodnotenia
ankety stráca účastník nárok na výhru.
Právnym základom spracúvania je súhlas prejavený zaškrtnutím príslušného políčka.
Osobné údaje sú uchovávané zabezpečene v elektronickej a v písomnej podobe, pričom
spracúvanie sa uskutočňuje elektronicky, ručne a čiastočne automatizovane.
PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom osobných údajov je organizátor ankety, teda spoločnosť Slovenská
filmová a televízna akadémia, so sídlom Grösslingová 32, 811 09 Bratislava – Staré
Mesto, IČO: 317 55 607, evidované v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky pod reg. č. VVS/1-900/90-13213.
ÚČEL
Účelom spracúvania je zabezpečenie organizácie, vedenia a vyhodnotenia diváckej ankety.
Spracúvanie zahŕňa najmä nasledujúce operácie:
-

uloženie osobných údajov pri registrácii do ankety;
zasielanie informatívnych e-mailov a sms pre účastníkov ankety;
spracovanie osobných údajov na účely ich zverejnenia podľa pravidiel ankety;
spracovanie osobných údajov na účely kontroly a vyhodnotenia ankety podľa
pravidiel;
osobný, telefonický, písomný i elektronický kontakt za účelom overenia splnenia
podmienok ankety účastníkom, informácie o výhre, jej odovzdaní a ďalšej súvisiacej
komunikácie.

DOBA
Osobné údaje účastníka ankety budú spracúvané do 06.04.2019 na účel kontroly splnenia
podmienok ankety resp. do odvolania súhlasu.
Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchovávané len v nevyhnutne obmedzenom
rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly ankety zo strany orgánu dozoru a pre prípad potreby
doloženia, že usporiadateľ postupoval v súlade s právnymi predpismi a pravidlami ankety
najviac po dobu 3 rokov od skončenia ankety.
ROZSAH
Na vyššie uvedený účel budú spracúvané osobné údaje účastníkov ankety v rozsahu: meno
a priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefónne číslo.

V prípade výhry potom budú k účastníkom, ktorí sú výhercami, priradené taktiež tieto
osobné údaje:, údaj o výhre, a ďalšie údaje súvisiace s výhrou v ankete.
PRÍJEMCOVIA
Osobné údaje môžu okrem prevádzkovateľa spracúvať ako sprostredkovateľ marketingové
spoločnosti poverené prevádzkovateľom, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie
súťaží, ankiet, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb, účtovní, daňoví a právni
poradcovia. Sprostredkovateľmi sú okrem iného:
Osobné údaje sa nebudú prenášať do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej Únie.
POUČENIE O PRÁVACH
Právo odvolať súhlas
Ak sú osobné údaje účastníkov spracúvané na základe nimi poskytnutého súhlasu, je
účastník ankety oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu na emailovej adrese uvedenej nižšie. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov účastníka ankety pred odvolaním tohto súhlasu.
Právo na informácie
Účastník ankety má právo kedykoľvek požadovať informácie o jeho údajoch, ktoré sú
spracovávané u prevádzkovateľa, a takisto o ich pôvode, príjemcoch alebo kategóriách
príjemcov, ktorým tieto údaje odovzdáva a o účele spracúvania. Súťažiaci je oprávnený
požadovať informácie aj o predpokladanej dobe uchovávania jeho údajov.
Právo na opravu
Účastník ankety má právo požadovať, aby boli bez zbytočného odkladu opravené
nesprávne osobné údaje resp. aby boli osobné údaje doplnené.
Právo na vymazanie
Účastník ankety má právo požadovať, aby boli bez zbytočného odkladu vymazané jeho
osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov: a) údaje už nie sú potrebné
na účel, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali, b) dotknutá osoba (súťažiaci) odvolá
súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, c) dotknutá osoba (súťažiaci)
namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie, d) údaje
sa spracúvali nezákonne, e) údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
f) údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Právo na obmedzenie spracúvania
Účastník ankety má právo domáhať sa obmedzenia spracúvania v nasledujúcich prípadoch,
ak: a) napadne správnosť údajov, b) spracúvanie údajov by bolo protizákonné, c)
prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
súťažiaci na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, d) súťažiaci
namietal voči spracúvaniu osobných údajov.
Právo na prenosnosť údajov
Účastník ankety má právo získať svoje poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje má súťažiaci právo
preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby v tom prevádzkovateľ bránil. Takáto
prenosnosť údajov je možná, ak sa osobné údaje súťažiacich spracúvali na základe
poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonávalo

automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, máte právo na priamy prenos
od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi.
Právo namietať
Účastník ankety má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie
proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ktoré je vykonávané vo verejnom záujme alebo
na základe oprávneného záujmu. Súťažiaci má právo namietať aj voči spracúvaniu
osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom
súvisí s takýmto priamym marketingom.
Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie
Účastník ankety má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie
prevádzkovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane
profilovania. Súťažiaci má právo, aby sa na neho rozhodnutie o automatizovanom
individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania nevzťahovalo. Prevádzkovateľ nepoužíva
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
Kontakt (na uplatnenie dotknutých práv)
Účastník ankety, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže
obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, zaslaním e-mailu na
adresu: sfta@sfta.sk.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Účastník ankety má právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad
spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
www.dataprotection.gov.sk.

