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Štatút GLOBSEC City Challenge 
 
Účelom tohto štatútu je stanoviť podmienky 
GLOBSEC City Challenge (ďalej len ako: „Výzva“) 

 
 

I. Organizátor 
 

1. Organizátorom Výzvy je GLOBSEC, so 
sídlom: Kuzmányho 3, 974 01, Banská 
Bystrica, IČO: 31780920, registrované 
v registri občianskych združení 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 
spisová značka: VVS/1-900/90-8119-3 
(ďalej len ako “GLOBSEC” alebo 
“organizátor”). 
 

2. Organizácia výzvy má formu kolektívneho 
zapojenia viacerých partnerských 
organizácií spomedzi spoločností, 
akademickej obce, sektora mimovládnych 
organizácií a médií, ktoré podporujú 
myšlienku Výzvy a prispievajú k jej 
organizácii z finančných, koncepčných 
alebo iných perspektív.  
 

II. Cieľ GLOBSEC City Challenge 
 

1. Cieľom Výzvy je podporiť a povzbudiť 
inováciu medzi študentmi a mladými 
odborníkmi a posilniť spoluprácu s 
odborníkmi, analytikmi a zástupcami 
podnikateľského a verejného sektora. 
 
 

2. Cieľom Výzvy je tiež prispieť k budovaniu 
komunity vznikajúcich lídrov zaujímajúcich 
sa o inovácie a nové technológie a posilniť 
vzájomnú spoluprácu. 
 
 

3. Výzva z hľadiska zamerania a tém je určená 
pre študentov a mladých odborníkov vo 
veku od 18 do 30 rokov z celého sveta, ktorí 
sa zaujímajú o transformačnú silu nových 
technológií a ktorí sa chcú sústrediť na túto 
tému vo svojej budúcej kariére. 
 

 
 
 
 

 Statute of the GLOBSEC City Challenge 
 

The purpose of this Statute is to establish the terms 
and conditions of the GLOBSEC City Challenge 
(hereinafter referred to as the “Challenge”).  
 

I. Organiser 
 

1. The organiser of the Challenge is GLOBSEC, 
registered office Kuzmányho 3, 974 01, 
Banská Bystrica, ID: 31780920, registered 
in the Register of Civic Associations of the 
Ministry of Interior of the Slovak republic, 
file no.: VVS/1-900/90-8119-3 (hereinafter 
referred to as “GLOBSEC” or the 
“organiser”). 
 

2. The organisation of the Challenge has a 
form of collective undertaking of several 
partner organisations from among 
companies, academia, NGO sector, and 
the media, which support the idea of the 
Challenge and contribute to its 
organisation from financial, conceptual or 
other perspectives. 

 
II. Objective of the GLOBSEC City 

Challenge 
 

1. The objective of the Challenge is to 
promote and encourage innovation 
among students and young professionals, 
and strengthen cooperation with experts, 
analysts and representatives of the 
business and public sector. 
 

2. The objective of the Challenge is also to 
contribute to building a community of 
emerging leaders interested in innovation 
and new technologies and to strengthen 
mutual cooperation. 
 

3. The Challenge in terms of focus and topics 
is aimed at students and young 
professionals, aged between 18 and 30, 
from around the world, interested in the 
transformative power of new technologies 
and who plan to concentrate on this topic 
in their future careers. 
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III. Dátum 
 

1. Prihlášky k výzve možno podať medzi 22. 
februárom a 10. aprílom 2018, 23:59 SEČ.  
 
 

2. Hodnotenie prihlášok sa uskutoční od 11. 
Apríla do 1. Mája 2018. 
 

3. Víťazi výzvy budú vyhlásení 2. Mája 2018.  
 

4. Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční 
17. Mája 2018. 

 
 

IV. Kritéria spôsobilosti 
 

1. Oprávnenými účastníkmi sú jednotlivci 
alebo skupiny pozostávajúce z členov 
všetkých vo veku od 18 – 30 rokov, ktorých 
angličtina je aspoň na úrovni B2 (podľa 
Spoločného európskeho referenčného 
rámca pre jazyky CEFR)  
 

 
2. Účastníci sa súťaže zúčastňujú na vlastné 

náklady. 
 

3. Upozorňujeme, že v prípade skupín sa na 
slávnostnom odovzdávaní cien a GLOBSEC 
Young Leaders’ Forum môže zúčastniť iba 
jeden zástupca skupiny. 
 
 

4. Účastníci budú zaradení do procesu 
vyhodnotenia v prípade ak predložia 
kompletnú online prihlášku do 10. Apríla 
2018, 23:59 SEČ.  
 

5. Kompletná prihláška k Výzve musí 
obsahovať nasledovné: 
a. Vyplnenú online prihlášku v angličtine 

 
b. esej (1500 – 2000 slov) v angličtine 

 
c. abstrakt (150 – 200 slov) v angličtine 

 
d. aktuálny životopis v angličtine 

 
 

 

 

III. Date 
 

1. Applications for the Challenge may be 
submitted between 22 February and 10 
April 2018, 23:59 CET. 
 

2. Evaluation of the applications will take 
place between 11 April and 1 May 2018. 
 

3. The winners of the Challenge will be 
announced on 2 May 2018. 
 

4. The award ceremony will take place on 17 
May 2018. 

 
IV. Eligibility Criteria 

 
1. Eligible applicants include individuals or 

groups consisting of members all aged 
between 18 to 30 years old, whose English 
is at least at the B2 level (according to the 
Common European Framework of 
Reference for Languages CEFR). 
 

2. Applicants take part in the competition at 
their own expense. 
 

3. Please note that in the case of groups, only 
one representative of the group will be 
able to participate at the award ceremony 
and GLOBSEC Young Leaders’ Forum in 
Bratislava. 
 

4. Applicants will be included into the 
evaluation process if they submit a 
complete online application by 10 April 
2018, 23:59 CET. 
 

5. A complete application for the challenge 
must include the following: 
a. the completed online application in 

English 
b. an essay (1500 – 2000 words) in 

English 
c. an abstract (150 – 200 words) in 

English 
d. up-to-date CV in English 

 
 

 

 

 

https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf
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V. Ceny 
 

1. Prvá cena je €3.000,- , možnosť zdielať ideu 
účastníka s vysokopostavenými 
predstaviteľmi, účasť na fóre GLOBSEC 
2018 Bratislava Forum prostredníctvom 
GLOBSEC Young Leaders’ Forum a 
uverejnenie eseje na webovej stránke 
GLOBSEC www.globsec.org.  
 

2. Druhá cena je €2,000, možnosť zdielať ideu 
účastníka s vysokopostavenými 
predstaviteľmi, účasť na fóre GLOBSEC 
2018 Bratislava Forum prostredníctvom 
GLOBSEC Young Leaders’ Forum a 
uverejnenie eseje na webovej stránke 
GLOBSEC www.globsec.org.  
 

3. Tretia cena je €1,000, možnosť zdielať ideu 
účastníka s vysokopostavenými 
predstaviteľmi, účasť na fóre GLOBSEC 
2018 Bratislava Forum prostredníctvom 
GLOBSEC Young Leaders’ Forum a 
uverejnenie eseje na webovej stránke 
GLOBSEC www.globsec.org.  
 

4. Organizátor sa môže rozhodnúť vybrať 
ďalších štyroch žiadateľov, ktorí sa 
zúčastnia GLOBSEC Young Leaders’ Forum. 
 

5. Účastník podaním prihlášky udeľuje 
organizátorovi Výzvy:  
 
a. súhlas s uverejnením mena a 

podobizne výhercov v 
masovokomunikačných 
prostriedkoch,  

b. súhlas so zverejnením, použitím a 
medializáciou písomných výstupov, 
ktoré boli použité v rámci súťaže, za 
účelom medializácie, propagácie, 
reklamy a komunikácie súťaže, 
výsledkov súťaže alebo produktov 
organizátora bez nároku na odmenu. 

 
 

6. Finančná čiastka uvedená v ods. 1,2,3 tohto 
článku bude poukázaná na bankový účet 
víťazovi, ktorý sa víťaz zaväzuje zabezpečiť 
do 15 dní od oznámenia jeho víťazstva. 
Titulom pre poukázanie finančných 

V. Prizes 
 

1. The first prize is €3,000, the possibility to 
share the participant’s idea with high level 
representatives, engagement at GLOBSEC 
2018 Bratislava Forum through GLOBSEC 
Young Leaders’ Forum and publication of 
the essay on GLOBSEC’s website, 
www.globsec.org.  
 

2. The second prize is €2,000, the possibility 
to share the participant’s idea with high 
level representatives, engagement at 
GLOBSEC 2018 Bratislava Forum through 
GLOBSEC Young Leaders’ Forum and 
publication of the essay on GLOBSEC’s 
website, www.globsec.org. 
 

3. The third prize is €1,000, the possibility to 
share the participant’s idea with high level 
representatives, engagement at GLOBSEC 
2018 Bratislava Forum through GLOBSEC 
Young Leaders’ Forum and publication of 
the essay on GLOBSEC’s website, 
www.globsec.org. 
 

4. The organiser may decide to select 
another four applicants to take part in the 
GLOBSEC Young Leaders’ Forum. 
 

5. By submitting the application, the 
participant grants the organizer of the 
Challenge:  
a. consent to disclose the name and 

appearance of the winners in mass 
media,  
 

b. consent to disclose, use and publish 
written outputs that were used in the 
contest for the purpose of publicity, 
promotion, advertising and 
communication of the contest, the 
contest results and the products of the 
organizer without claim for 
remuneration.  

 
6. The financial amount referred to in points 

1, 2, 3 of this article will be credit to the 
bank account of the winner, which the 
winner commits to secure within 15 days 
of the announcement of his victory. The 
title for the transfer of funds will be 

http://www.globsec.org/
http://www.globsec.org/
http://www.globsec.org/
http://www.globsec.org/
http://www.globsec.org/
http://www.globsec.org/
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prostriedkov bude protokol o poukázaní 
výhry medzi organizátorom a víťazom. 
Finančná čiastka bude splatná do 30 dní 
odo dňa podpisu protokolu o poukázaní 
výhry organizátorom a víťazom.  
 
 

7. Finančná čiastka uvedená v ods. 1, 2, 3 
tohto článku bude pred poukázaním 
výhercovi zrazená o daň z príjmu zrážkou 
podľa príslušných predpisov. Číselné 
vyjadrenie finančnej čiastky uvedenej 
v ods. 1, 2, 3 tohto článku je vo výške pred 
zrazením o daň z príjmu zrážkou, t.j. 
finančná čiastka bude výhercovi poukázaná 
v sume poníženej o príslušnú výšku dane 
z príjmov zrážkou. 

 
 

VI. Výber účastníkov 
 

1. Šesť najlepších projektov vyberie osobitný 
hodnotiaci výbor zložený zo zástupcov 
organizátora a partnerských inštitúcií. 
Hodnotiacej komisii bude predsedať 
predseda s rozhodujúcim hlasom pri 
výbere účastníkov.  
 
 

2. Hodnotiaca komisia potom vyberie troch 
najlepších jednotlivcov alebo zástupcov 
tímov pre GLOBSEC Young Leaders’ Forum 
spomedzi účastníkov, ktorí splnili 
podmienky stanovené v článku IV. tohto 
Štatútu.  
 
 

3. Tieto tri najlepšie projekty, budú 
prezentované počas slávnostného 
odovzdávania cien 17. mája. Traja najlepší 
jednotlivci alebo zástupcovia tímu dostanú 
finančnú cenu, a ich projekty budú 
zverejnené na webovej stránke GLOBSEC 
na základe rozhodnutia GLOBSEC. 
 

4. Upozorňujeme, že 3 víťazi musia byť 
prítomní na GLOBSEC Young Leaders’ 
Forum v Bratislave medzi 16. až 19. tým 
májom 2018, aby získali ceny. 
 

5. Hodnotiaca komisia bude brať do úvahy 
záujem účastníkov o témy, ktoré sú 

a protocol on the transfer of the award 
between the organizer and the winner. 
The financial amount will be payable 
within 30 days of signature of the protocol 
on the transfer of the award by the 
organizer and the winner. 
 

7. The financial amount referred to in points 
1, 2, 3 of this article will be reduced by 
deducted income tax in accordance with 
applicable law before crediting to the 
winner. The numerical statement of the 
financial amount referred to in points 1, 2, 
3 of this article is in the amount before the 
reduction of deducted income tax, i.e. the 
financial amount will be credited to the 
winner in an amount reduced by the 
deducted relevant income tax.  

 
VI. Selection of Participants 
 

1. The six best projects will be selected by a 
special evaluation committee consisting of 
representatives of the organiser and 
partner institutions. The evaluation 
committee is presided over by a chairman 
with a casting vote in the selection of 
participants. 
 

2. The evaluation committee will then select 
three best individuals or team 
representatives for GLOBSEC Young 
Leaders’ Forum from among the 
applicants who completed conditions as 
defined in article IV. of this Statute. 
 

3. These projects will be presented during 
the award ceremony on 17 May. The three 
best individuals or team representative 
will receive a financial prize, and their 
project will be published on the GLOBSEC 
website based on the decision of 
GLOBSEC. 
 

4. Please be aware that the 3 winners need 
to be present at GLOBSEC Young Leaders’ 
Forum in Bratislava between 16 and 19 of 
May 2018 to receive the prizes. 
 

5. The evaluation committee will take into 
consideration the interest of applicants in 
the topics which are the subject of the 
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predmetom Výzvy, originalitu a kreativitu 
projektu účastníka a uplatniteľnosť 
navrhovaného riešenia.  
 
 

6. Účastníci, ktorí sú zaradení medzi 4. až 6. 
miestom na základe počtu bodov, ktoré im 
pridelí hodnotiaca komisia, budú mať 
štatút náhradníkov. Ak sa ktorýkoľvek 
z prvých troch vybraných účastníkov 
rozhodne, že sa nezúčastní na GLOBSEC 
Young Leaders’ Forum alebo na 
slávnostnom udeľovaní cien, alebo ak 
organizátor nebude schopný kontaktovať 
úspešných žiadateľov v primeranom 
časovom rozpätí, môže ho organizátor 
nahradiť náhradníkom. 

 
VII. Pokrytie nákladov 

 
1. Organizátor pokryje ubytovanie pre 

maximálne tri noci a stravné pre troch 
víťazov.  
 

2. V prípade akýchkoľvek zmien alebo zrušení 
týkajúcich sa účasti na slávnostnom 
odovzdávaní cien a GLOBSEC Young 
Leaders’ Forum, sú účastníci povinní 
okamžite informovať organizátora. V 
opačnom prípade sú účastníci plne 
zodpovední za poplatky súvisiace so 
zrušením alebo neúčasťou.  
 

3. Cestovné náklady budú pokryté až do výšky 
500 EUR. Organizátor môže vo 
výnimočných prípadoch udeliť náhradu 
prekročených nákladov. 
 

4. Rozhodnutia týkajúce sa podrobností o 
preprave ako aj výberu hotela spadajú do 
kompetencií organizátora. 
 

5. Organizátor neposkytuje ani nepokrýva 
žiadnu inú miestnu dopravu okrem 
miestnej dopravy medzi príslušnými 
konferenčnými miestami, hlavným 
miestom konferencie a letiskom/vlakovou 
stanicou/autobusovou stanicou. 
 
 

6. Pozvánka na slávnostné odovzdávanie cien 
a GLOBSEC Young Leaders’ Forum zahŕňa 

challenge, the originality and creativity of 
applicant’s projects and applicability of 
the proposed solution. 
 

6. Applicants ranked between 4th and 6th 
place based on the number of points 
assigned to them by the evaluation 
committee will have the status of 
substitutes. Should any of the first 3 
selected participants decide not to take 
part in the GLOBSEC Young Leaders’ 
Forum or at the award ceremony, or if the 
organiser will not be able to contact the 
successful applicants in an appropriate 
time span, the organiser can replace 
him/her with a substitute. 

 
VII. Covering the costs 

 
1. The organiser will cover the 

accommodation for maximum 3 night and 
board subsidies for the 3 winners. 
 

2. In case of any changes or cancellations 
concerning the participation at the award 
ceremony and GLOBSEC Young Leaders’ 
Forum, participants are required to 
immediately inform the organiser. 
Otherwise, the participants are fully 
responsible for the fees related to the 
cancellation or no show. 
 

3. Travel costs will be covered up to 500 EUR. 
The organizer may grant a reimbursement 
of exceeded costs in exceptional cases.  
 

4. Decisions concerning the details of 
transportation as well as the selection of 
the hotel lie within the competences of 
the organiser. 
 

5. The organiser will not provide or cover any 
other local transportation besides local 
transport between the respective 
conference venues and between the main 
conference venue and airport/train 
station/bus station. 
 

6. The invitation to the award ceremony and 
GLOBSEC Young Leaders’ Forum includes 
coffee breaks and lunch breaks as stated in 
the agenda. All additional catering, mini-
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prestávky na kávu a prestávky na obed 
podľa programu. Všetky ďalšie stravovania, 
mini-bar v izbe, parkovanie, predĺženie 
pobytu alebo iné služby budú kryté 
samotnými účastníkmi. 
 

7. Organizátor neposkytuje náhradu za 
výdavky spojené s poistením, vreckové 
peniaze, ani iné výdavky ktoré priamo 
nesúvisia s Výzvou.  

 
VIII. Special provisions 

 
1. Úspešní  uchádzači budú informovaní 

prostredníctvom e-mailu najneskôr 1. Mája 
2018. Obdržia záväznú prihlášku, ktorá sa 
má podpísať a vrátiť najneskôr do 8. Mája 
2018. 
 

2. Podpisom záväznej prihlášky 
jednotlivca/zástupcu tímu potvrdzuje 
záväzné rozhodnutie zúčastniť sa na 
GLOBSEC Young Leaders’ Forum a na 
slávnostnom udeľovaní cien. 
 
 

3. Ak nie je možné kontaktovať jedného z 
úspešných účastníkov pred 8. Májom 2018 
môže organizátor zrušiť jeho prihlášku.  
 
 

4. Účastníci, ktorí získali osvedčenie o 
absolvovaní GLOBSEC Young Leaders’ 
Forum a Výzvy sa považujú za absolventov. 
 
 

5. Absolventom môže byť ponúknutá stáž v 
GLOBSEC alebo v jednej z partnerských 
inštitúcií.  
 

6. Účasť na slávnostnom odovzdávaní a iných 
sprievodných podujatiach je výlučne na 
základe individuálnej pozvánky. Pozvánka 
nie je prenosná na iné osoby. 
 
 

7. Na registračnom oddelení získajú všetci 
účastníci osobný bezpečnostný odznak. 
Z bezpečnostných dôvodov sú účastníci 
povinní po celý čas nosiť bezpečnostný 
odznak na viditeľnom mieste. Po registrácii 
nesmú účastníci bez bezpečnostných 

bars in the room, parking, extension of 
stay or any other services will be covered 
by the participants themselves. 
 

7. The organiser does not cover expenses 
related to insurance, pocket-money and 
other expenses directly unrelated to the 
Challenge. 

 
VIII. Special provisions 

 
1. Successful applicants will be informed via 

email no later than 1 May 2018. They will 
receive a binding application to be signed 
and returned by the 8 May 2018 at the 
latest. 
 

2. Signature of the binding application by the 
individual/team representative confirms 
his/her binding decision to participate in 
the GLOBSEC Young Leaders’ Forum and at 
the award ceremony. 
 

3. If it is not possible to contact one of the 
successful applicants before 8 May 2018, 
the organiser may decide to cancel his/her 
application.  
 

4. Participants who obtain a certificate of 
completion of the GLOBSEC Young 
Leaders’ Forum and of the challenge are 
considered alumni. 
 

5. Alumni can be offered an internship at 
GLOBSEC or one of the partner 
institutions. 
 

6. Participation at the award ceremony and 
other accompanying events is exclusive 
upon personalised invitation. The 
invitation is not transferable to other 
persons. 
 

7. At the Registration Desk, all participants 
will obtain a personal security badge. For 
security reasons, the participants are 
obliged to wear the visibility displayed 
badge at all times. Once registered, 
participants without badges may not be 
allowed to enter the premises. The badge 
is strictly non-transferable. Violation of 
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odznakov vstúpiť do priestorov. Odznak je 
prísne neprenosný. Porušenie týchto 
pravidiel môže viesť k okamžitému 
vylúčeniu z priestorov GLOBSEC.  
 

8. Organizátor v súlade s ust. § 43 zákona 
o dani z príjmov vyberie daň z príjmu 
zrážkou vo výške 19% z výhier pri výplate 
výhier. Ak výhra je vyplatená alebo 
poukázaná daňovníkovi nezmluvného štátu 
podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov, 
použije sa sadzba dane vo výške 35%. 
Organizátor nenesie zodpovednosť za 
splnenie daňových povinností pre 
daňového nerezidenta alebo pre daňovníka 
s obmedzenou daňovou povinnosťou, 
ktoré pre neho vyplývajú z krajiny, v ktorej 
je daňovým rezidentom. Výhercovi bude 
teda poukázaná výhra v sume poníženej 
o príslušnú výšku dane z príjmov zrážkou. 
 

IX. Ochrana osobných údajov 
 
1. Podaním prihlášky účastník udeľuje svoj 

bezvýhradný súhlas na používanie jeho 
osobných údajov v rozsahu údajov 
uvedených v prihláške podľa §11 zákona č. 
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov pre účely 
propagácie a organizácie Výzvy, a to na 
dobu trvania Výzvy a následne po dobu 5 
rokov. 
 
 

2. Dotknutá osoba má právo (najmä na 
základe ustanovení Zákona 122/2013 o 
ochrane osobných údajov v znení 
neskorších  predpisov) na základe písomnej 
žiadosti od prevádzkovateľa najmä na: 
 
a. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné 

údaje o nej spracúvané, 
b. vo všeobecne zrozumiteľnej forme 

informácie o spracúvaní osobných 
údajov v informačnom systéme v 
rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až 
e) druhý až šiesty bod Zákona 
122/2013 o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov; pri 
vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je 
dotknutá osoba oprávnená oboznámiť 

these rules may result in immediate 
exclusion from the GLOBSEC premises. 
 

8. The organizer in accordance with § 43 of 
the Income Tax Act will levy income tax by 
a deduction of 19% from the prizes when 
they are transferred to the winners. If the 
prize is paid or transferred to a taxpayer of 
a non-contracting state pursuant to § 2 
letter x) of the Income Tax Act, the tax rate 
of 35% shall apply. The organizer is not 
liable for the tax liability of a non-resident 
taxpayer or a tax payer with limited tax 
liability arising from the country in which 
he is a tax resident. The winner will 
therefore be credited with an amount 
reduced by the appropriate income tax 
deduction. 

 
 

 
IX. Personal data protection 
 

1. By submitting an application for the 
challenge, an applicant provides 
unconditional consent for the use of 
his/her personal data in scope of the 
details provided in the application 
pursuant to §11 of act no. 122/2013 on the 
protection of personal data as amended 
for the purposes related to promotion and 
organisation of the challenge. 
 

2. The concerned person has the right (in 
particular pursuant to the provision of act 
no. 122/2013 on the protection of 
personal data as amended) upon written 
request from the operator in particular to: 
 
a. Confirmation, whether or not 

personal data is processed 
b. in a generally understandable form 

information on the processing of 
personal data in an information 
system within the scope of § 15 para 
1 letter a) to e) point two to six of act 
no. 122/2013 on the protection of 
personal data as amended; when 
issuing a decision according to para 5 
the person concerned is entitled to 
become acquainted with the 
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sa s postupom spracúvania a 
vyhodnocovania operácií, 

c. vo všeobecne zrozumiteľnej forme 
presné informácie o zdroji, z ktorého 
získal jej osobné údaje na spracúvanie, 

d. vo všeobecne zrozumiteľnej forme 
zoznam jej osobných údajov, ktoré sú 
predmetom spracúvania, 

e. opravu alebo likvidáciu svojich 
nesprávnych, neúplných alebo 
neaktuálnych osobných údajov, ktoré 
sú predmetom spracúvania, 

f. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých 
účel spracúvania sa skončil; ak sú 
predmetom spracúvania úradné 
doklady obsahujúce osobné údaje, 
môže požiadať o ich vrátenie, 

g. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré 
sú predmetom spracúvania, ak došlo k 
porušeniu zákona, 

h. blokovanie jej osobných údajov z 
dôvodu odvolania súhlasu pred 
uplynutím času jeho platnosti, ak 
prevádzkovateľ spracúva osobné 
údaje na základe súhlasu dotknutej 
osoby. 
 

3. Dotknutá osoba na základe písomnej 
žiadosti má právo u prevádzkovateľa 
namietať voči: 
a. spracúvaniu jej osobných údajov, o 

ktorých predpokladá, že sú alebo budú 
spracúvané na účely priameho 
marketingu bez jej súhlasu, a žiadať 
ich likvidáciu, 

b.  využívaniu osobných údajov 
uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na 
účely priameho marketingu v 
poštovom styku, alebo 

c. poskytovaniu osobných údajov 
uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na 
účely priameho marketingu. 

 
X. Záverečné ustanovenia 

 
1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť 

dátum ako aj podmienky tejto Výzvy. 
 
 

2. Podaním prihlášky k tejto Výzve účastník 
vyjadruje bezpodmienečný súhlas s týmto 
Štatútom. 

procedure for the processing and 
evaluation of operations, 

c. accurate information on the source 
from which its personal data was 
obtained in a generally 
understandable form, 

d. a list of all personal data processed in 
a generally comprehensible form, 

e. correction or deletion of incorrect, 
incomplete or out-of-date personal 
data that is being processed 

f. the destruction of personal data, 
where the purpose of their 
processing has ended; if official 
documents containing personal data 
are being processed he/she may 
request their return, 

g. the destruction of personal data that 
is being processed, if the law has been 
violated, 

h. block his/her personal data based on 
a revocation of consent prior to the 
expiry of its validity, if the operator is 
processing personal data on the basis 
of the consent of the concerned 
person. 
 
 

3. The person concerned, upon written 
request has the right to object to the 
operator against: 
a. the processing of personal data which 

it assumes is or will be processed for 
direct marketing purposes without 
his/her consent and requesting their 
destruction 

b.  the use of personal data referred to 
in § 10 para. 3 letter d) for the 
purposes of direct marketing by post, 
or 

c. The provision of personal data 
referred to in § 10 art. 3 letter d) for 
the purposes of direct marketing. 

 
X. Final provisions 

 
1. The organiser reserves the right to change 

the date as well as terms and conditions of 
the challenge. 
 

2. By submitting an application for the 
challenge, applicants express 
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3. Na zaradenie do Výzvy a do hodnotenia, ani 
na výhru nemajú účastníci právny nárok. 
Vymáhanie výhier súdnou cestou je 
vylúčené. 
 

4. Zmluvný vzťah je uzavretý podľa platného 
slovenského práva a práva a povinnosti 
zmluvných strán touto Zmluvou výslovne 
neupravené sa riadia právnym predpismi 
platnými na území Slovenskej republiky. 
 
 

5. Akýkoľvek spor, nejasnosť alebo nárok 
vyplývajúci z tohto štatútu alebo 
v súvislosti s ním bude konečne a výlučne 
riešený súdmi Slovenskej republiky. 

unconditional agreement with this 
Statute. 
 

3. There are no legal entitlements to 
participate in the Challenge and the 
evaluation or the prize. Recovery by court 
order is excluded. 
 

4. The contractual relationship is concluded 
under applicable Slovak law ant the rights 
and obligations of the parties to this 
Agreement not expressly regulated are 
governed by the laws in force in the 
territory of the Slovak republic. 
 

5. Any dispute, controversy or claim arising 
in out of or in connection this statute shall 
be finally and exclusively settled by the 
courts of the Slovak republic. 

 
 

 
 

 


