
ŠTATÚT SÚŤAŽE  

“Veľká októbrová súťaž so CyberSec.sk” 

(ďalej len „Štatút“) 

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na 

jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. 

1. Usporiadateľ Súťaže (ďalej len „Organizátor“): 

• Názov: Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku, o.z.  

• Sídlo: Košická 52/A-16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika  

• IČO: 42363608 

• DIČ: 2024 1434 51 

• Zapísaný v registri: VVS/1-900-90-43922 

2. Termíny súťaže 

a) Prihlasovanie do súťaže sa uskutoční v období od 18.10.2019 do 31.10.2019. 

b) Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 3.11.2019. 

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

a) Účastníkom súťaže môže byť občan Slovenskej republiky starší ako 16 rokov. 

b) Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec alebo člen organizácie, ktorá do súťaže venovala 

ceny alebo sa podieľala na jej organizovaní. 

4. Podmienky účasti v súťaži: 

a) Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže: 

a. zodpovedal tri súťažné otázky; 

b. odpovede odoslal na adresu info@cybersec.sk; 

c. spolu s odpoveďami poskytol svoje osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, dátumu 

narodenia a adresy bydliska. 

b) Zo všetkých súťažiacich, ktorí splnia podmienky pre zapojenie sa do súťaže a správne 

zodpovedajú na tri súťažné otázky, budú vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí budú v závislosti 

od poradia vyžrebovania odmenení nasledovnými cenami: 

a. 1. cena – kniha Kevin Mitnick: The Art of Invisibility, licenčný kľúč k programu ESET 

Internet Security, exkurzia do Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT; 

b. 2. cena – kniha Kim Zetter: Countdown To Zero Day, licenčný kľúč k programu ESET 

Internet Security, exkurzia do Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT; 

c. 3. cena – kniha Joseph Menn: Cult of the Dead Cow, licenčný kľúč k programu ESET 

Internet Security, exkurzia do Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT. 

c) Odoslaním správy na vyššie uvedenú e-mailovú adresu súťažiaci súhlasí s podmienkami 

súťaže a udeľuje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov. 

d) Výherca súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena, priezviska a miesta bydliska 

(mesto/obec) na facebookovom účte a webstránke Organizátora. 

e) Každý účastník sa môže do súťaže zapojiť len raz. 

5. Výhra 
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a) Výhrami v súťaži sú: 

a. tri knihy z oblasti kybernetickej bezpečnosti; 

b. tri licenčné kľúče od programu ESET Internet Security; 

c. exkurzia pre troch výhercov do Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-

CERT. 

b) Ceny do súťaže venoval Organizátor súťaže, spoločnosť ESET (so sídlom Einsteinova 24, 851 

01 Bratislava, Slovenská republika) a Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT 

(so sídlom Budatínska č. 30, 851 06 Bratislava, Slovenská republika). 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 

a) Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže budú náhodne vyžrebovaní traja víťazi 

spomedzi všetkých platne prihlásených účastníkov, ktorí správne odpovedali na všetky tri 

súťažné otázky. 

b) Oznámenie o víťazoch súťaže bude zverejnené v deň vyhodnotenia súťaže na facebookovom 

účte a webstránke Organizátora. 

c) Víťazi tiež budú priamo kontaktovaní Organizátorom na nimi uvedené kontakty. 

d) Ak niektorí z víťazov nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem 

výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. V takom prípade prepadá celá výhra v prospech 

Organizátora.  

7. Spôsob odovzdania výhry 

a) Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. 

8. Ochrana osobných údajov  

a) Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v súťaži 

udeľuje Organizátorovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 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 dobrovoľný súhlas na 

spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri prihlásení do súťaže v rozsahu meno, 

priezvisko, e-mailová adresa, dátum narodenia a adresa bydliska, na účely realizácie súťaže, a 

to na čas trvania súťaže, vyhodnotenia súťaže až do realizácie exkurzie do Národného centra 

kybernetickej bezpečnosti SK-CERT. 

b) Súhlas so spracovaním údajov na daný účel je dobrovoľný a je možné ho bezplatne 

a kedykoľvek počas trvania a vyhodnotenia súťaže odvolať elektronicky na adrese 

info@cybersec.sk. V takom prípade však bude účastník zo súťaže vylúčený a stratí nárok na 

výhru. 

c) Organizátor sa zaväzuje vymazať všetky osobné údaje účastníkov: 

a. do troch dní od vyhodnotenia súťaže v prípade, že nevyhrali žiadnu cenu; 

b. do troch dní od realizácie exkurzie do Národného centra kybernetickej bezpečnosti 

SK-CERT v prípade, že vyhrali jednu z cien. 

9. Záverečné ustanovenia 

a) Organizátor je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí porušia podmienky súťaže alebo 

budú konať v rozpore s dobrými mravmi.  

b) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je vylúčenou osobou podľa odseku 3 štatútu súťaže, resp. 

sa zistí, že výherca súťaže sa do súťaže nezaradil v súlade s podmienkami uvedenými v tomto 

štatúte, výhercovi nevznikne nárok na výhru a výhra prepadá v prospech Organizátora. 
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c) Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti so získaním 

výhry.  

d) Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci súťaže svoj súhlas s podmienkami tohto 

štatútu. 

V Bratislave, dňa 18.10.2019 

 


