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ŠTATÚT 
súťaže  s názvom „pán SMIETKO“ 

 
 

1. Súťaž s názvom „pán SMIETKO“ (ďalej len ako „súťaž“) je organizovaná a uskutočňovaná 

spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o., so sídlom Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO : 

31 318 762, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 

13406/B (ďalej len ako „ FCC“ alebo „vyhlasovateľ súťaže“). 

2. Cieľom súťaže je podpora zavedenia trvalého systému separovaného zberu druhotných surovín 

(najmä papier a plasty) na školách. Účelom súťaže je výchova k ekologickému cíteniu  u 

najmladšej generácie.  

3. Termín začatia súťaže je 1.3.2019, termín ukončenia súťaže je 31.3.2019. Od 1.4.2019 do 

21.4.2019 bude na webovej stránke www.fcc-group.sk prebiehať hlasovanie. Dňa 22.4.2019 

pri príležitosti dňa Zeme budú zverejnení víťazi súťaže. 

4. Súťaž je určená pre materské školy, základné a stredné školy.  

5. Do súťaže sa môžu zapojiť : 

 

a) Materské školy - súťaž tried: Kreatívne využitie odpadu. Zveľaďte si priestory Vašej 

materskej školy niečím originálnym, využite nato prostriedky, ktoré by inak skončili v koši. 

Tento rok budú do súťaže zapojené len výtvory, ktoré časom neskončia v koši. Budeme 

hodnotiť nápad, kreativitu a myšlienku, ako Vám vyhotovené výtvory pri pohľade na ne 

pripomenú, že odpad je vec ktorá sa dá ďalej využiť. 

b) Základné školy prvý stupeň - (žiaci 6 - 10 rokov): Fotografická súťaž – Príroda očami 

žiaka. Úlohou súťažiaceho je podľa svojich možností a schopností odfotiť prírodu.  

c) Základné školy druhý stupeň a Stredné školy - (žiaci a študenti 11-19 rokov): 

Fotografická súťaž – Ako triedi odpad tvoje mesto? Úlohou je podľa svojich možností vyhotoviť 

fotografiu na tému AKO TRIEDI ODPAD TVOJE MESTO?  

 

Podmienkou zaradenia fotografie do súťaže je, aby fotografia:  

a) korešpondovala s vyhlásenou témou súťaže v danej kategórii a 

b) nezobrazovala podobizeň žiadnej fyzickej osoby, (a to ani len čiastočne) a ani 

žiadne iné osobné údaje.  

 

6. Podmienky prihlásenia: 

Materské školy:  

Každá materská škola môže zaslať iba jednu fotografiu výtvoru za každú svoju triedu.  

Materská škola prostredníctvom jej oprávneného zástupcu (riaditeľ, zástupca riaditeľa, 

poverený učiteľ alebo triedny učiteľ) zašle fotografiu zobrazujúcu výtvor (t.j. nie samotný 

výtvor) s uvedením triedy a názvu materskej školy na e-mailovú adresu smietko@fcc-

group.sk najneskôr v termíne do 31.3.2019. Do predmetu správy napíše heslo „pán 

SMIETKO“.   
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Základné a stredné školy: 

Prihlasovaná fotografia musí byť výtvorom žiaka resp. študenta súťažiaceho a fotografiu 

zasiela do súťaže škola.  

Každá škola môže zaslať do súťaže iba jednu fotografiu od každého svojho žiaka resp. 

študenta.  

Škola prostredníctvom jej oprávneného zástupcu (riaditeľ, zástupca riaditeľa, poverený učiteľ 

alebo triedny učiteľ) zašle fotografiu opatrenú názvom školy, triedou a poradovým číslom 

(napr. 1) na e-mailovú adresu smietko@fcc-group.sk najneskôr v termíne do 31.3.2019. Do 

predmetu správy napíše heslo „pán SMIETKO“.   

Škola zasielané fotografie do súťaže neoznačuje osobnými údajmi autora fotografie; 

osobnostné právo autora fotografie týmto nie je dotknuté.  

 

Škola prostredníctvom jej oprávneného zástupcu vyhlasuje FCC ako vyhlasovateľovi súťaže, že 

v súlade s § 72 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon je oprávnená udeliť FCC ako 

vyhlasovateľovi súťaže bezodplatnú, vecne, územne a časovo neobmedzenú sublicenciu na 

použitie fotografie jej žiaka resp. študenta na webových stránkach FCC a v prípade víťazných 

fotografií aj na kontách FCC na sociálnych sieťach (ďalej aj „Sublicencia“). Škola 

prostredníctvom oprávneného zástupcu školy zaslaním fotografie do súťaže týmto udeľuje FCC 

Sublicenciu.  

  

7. Pravidlá súťaže „pán SMIETKO“ budú zverejnené na webových stránkach  

www.fcc-group.sk. 

 

VÝHRY A HLASOVANIE  

 

1. Na základe hlasovania zúčastnené školy môžu vyhrať nasledovné výhry: 

 

a) Materské školy – súťaž tried:  

 

Trieda s najväčším počtom hlasov získa sladkú odmenu pre celú triedu. 

 

b) Základné školy – prvý stupeň: 

1.Miesto - mobilný telefón pre autora fotografie 

2.Miesto – solárna nabíjačka na mobilný telefón pre autora fotografie 

3.Miesto – EKO predmety FCC pre autora fotografie 

 c)  Základné školy druhý stupeň a Stredné školy:    

1.Miesto – fotoaparát pre autora fotografie 

2.Miesto – bezdrôtový reproduktor pre autora fotografie 

3.Miesto – EKO predmety FCC pre autora fotografie 
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Od 1.4.2019 do 21.4.2019 bude na webovej stránke www.fcc-group.sk prebiehať 

hlasovanie. Fotografie budú na webovej stráne www.fcc-group.sk označené výlučne 

prostredníctvom názvu školy, triedy a poradového čísla fotografie. Dňa 22.4.2019 pri 

príležitosti dňa Zeme bude zverejnený víťaz súťaže; meno autora víťaznej fotografie 

v príslušnej kategórii základných a stredných škôl bude doplnené až na základe udelenia 

osobitného súhlasu autora ako dotknutej osoby resp. jej zákonného zástupcu so spracúvaním 

osobných údajov. Do hlasovania sa môže zapojiť každý návštevník webovej stránky www.fcc-

group.sk. 

 

KONTAKTOVANIE VÝHERCOV A ODOVZDANIE VÝHIER 

 

1. Vyhlasovateľ súťaže bude e-mailom kontaktovať výhercu, t.j. príslušnú školu, a to na e-

mailovú adresu z ktorej jej boli zaslané fotografie.  

2. Vyhlasovateľ súťaže oznámi škole spôsob, miesto a dátum odovzdania výhry bezodkladne po 

vyhodnotení výsledkov hlasovania. Voľba spôsobu odovzdania výhry je vo výlučnej 

kompetencii vyhlasovateľa súťaže. Škola výhru určenú pre autora fotografie odovzdá autorovi. 

3. Na výhry a ceny nie je právny nárok a nie sú súdne ani právne vymáhateľné, vrátane 

vymáhania nároku na účasť v tejto súťaži. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Škola ako účastník súťaže svojou účasťou v  súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami 

a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

2. Škola a vyhlasovateľ súťaže sú vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov v postavení 

samostatných prevádzkovateľov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“).  

3. Za účelom účasti školy v súťaži škola zbiera osobné údaje svojich žiakov resp. študentov 

v rozsahu meno, priezvisko a trieda, a v prípade osôb mladších ako 16 rokov aj 

meno, priezvisko a kontaktný údaj ich zákonného zástupcu. Škola ako prevádzkovateľ 

osobných údajov týmto vyhlasuje, že disponuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov 

svojich žiakov resp. študentov v súlade s Nariadením a riadne a v celom rozsahu si splnila 

oznamovacie povinnosti a zároveň oboznámila svojich žiakov resp. študentov o možnosti 

poskytnutia ich kontaktných údajov resp. ich zákonných zástupcov za účelom získania súhlasu 

s uverejnením mena autora víťaznej fotografie.  

4. V prípade víťazných fotografií si FCC vyžiada súhlas autorov víťazných fotografií resp. ich 

zákonných zástupcov so spracúvaním osobných údajov na účely uverejnenia ich mena 

a priezviska, názvu školy a triedy pri víťaznej fotografii na webových stránkach vyhlasovateľa 

súťaže a na sociálnych sieťach. 

5. V prípade autorov víťazných fotografií, ktorí v súlade s Autorským zákonom majú právo na 

označenie diela svojim meno, FCC za účelom označenia víťazných fotografií menom ich autora, 

menom školy a triedy na webových stránkach vyhlasovateľa súťaže a sociálnych sieťach 

právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý poskytne 

žiak resp. študent, alebo ich zákonný zástupca vyhlasovateľovi súťaže (ďalej aj „súhlas“). 

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania 

založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 6-tich 

mesiacoch po skončení súťaže. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo 

medzinárodnej organizácii a ani k profilovaniu. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si 
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Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov vyhlasovateľovi 

súťaže nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má  najmä právo na prístup k osobným 

údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na 

obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov a právo na to, aby sa 

na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane 

profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. vyhlasovateľ vyhovie oprávnenej 

žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. 

 

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe 

prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovednaosoba@fcc-group.sk. 

 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas 

udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 

a)    e-mailovou správou zaslanou na adresu smietko@fcc-group.sk, 

b)   zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - 

odvolanie súhlasu“ na obálke.  

6. Viac o ochrane osobných údajov na www.fcc-group.sk. 

7. Pravidlá súťaže sú k dispozícii všetkým na www.fcc-group.sk. počas celej doby trvania 

súťaže. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá počas súťaže 

uverejnením zmeny na webových stránkach www.fcc-group.sk, či rozhodnúť o prerušení či 

úplnom zrušení súťaže. 

8. V prípade zrušenia tejto súťaže nemá účastník súťaže nárok na náhradu prípadne 

vynaložených nákladov či náhradu škôd, ktorá by mu prípadne v súvislosti s touto súťažou 

vznikla.  
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