NanO Objavy
Podmienky súťaže

Organizátor:
HELSKE ENERGY SAVE, s. r. o.

1. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je:
-

Vyrobiť kŕmidlo pre vtáčiky /predovšetkým ale nielen z druhotného
alebo

odpadového materiálu/ a umiestniť ho tam, kde ho môžu

navštíviť vtáčiky,
-

Odfotiť

kŕmidlo

a

fotografiu

zaslať

cez

webový

portál

www.nanoobjavy.sk oranizátorom,
-

Spolu s fotografiou je potrebné odoslať vyplnený formulár zverejnený
na webovom portáli s informáciami - meno a priezvisko dieťaťa a
zákonného zástupcu, kontaktná korešpondenčná adresa, telefónne
číslo, email, názov a adresa škôlky, ktorú dieťa navštevuje, súhlas so
zverejnením zaslanej fotografie na účely súťaže a súhlas so
spracovaním osobných údajov.

2. Zverejnenie údajov a hlasovanie:
-

Organizátor zverejní fotografie získané od súťažiacich na Facebooku s
cieľom hlasovania o jednotlivých fotografiách a na webovom portáli
www.nanoobjavy.sk. Do hlasovania sa môže zapojiť široká verejnosť,
súťažiaci je o zverejnení informovaný emailom.

-

Organizátor má právo vstúpiť do hlasovania, ak existuje dôvodné
podozrenie, že hlasovanie je manipulované neadekvátnym spôsobom.

-

Organizátor si vyhradzuje právo nezverejniť a vylúčiť zo súťaže také
príspevky, ktoré nebudú v súlade s dobrými mravmi, nesúvisia s témou
súťaže, alebo je dôvodné podozrenie, že registrované fotografie nie sú
ich autorským dielom, alebo, že nedeklarujú skutočné osobné údaje
účastníka súťaže.

3. Odmena a vyhodnotenie:
-

Výhercovia hlasovania získavajú pre triedu materskej alebo základnej
školy omietku Nano Coat Home v potrebnom rozsahu a jej aplikáciu na
dohodnutom mieste. Odhadovaná hodnota materiálu a služieb
spojených s aplikáciou omietky je 10.000 Eur.

-

Jednotlivci, ktorí sa zapoja do súťaže, získajú od organizátora detský
ďalekohľad /platí do vyčerpania zásob/.

4. Čas a pôsobnosť súťaže:
-

Súťaž NanO Objavy prebieha v čase od 25. 11. 2019 do 14. 2. 2020 na
území Slovenskej republiky.

-

Organizátor sa zaväzuje vyhlásiť výsledky súťaže najneskôr do 15. 3.
2020.

-

Organizátor si vyhradzuje právo predĺžiť súťaž alebo ju skrátiť.

5. Stručná charakteristika hlavnej výhry - omietky Nano Coat Home:
-

Patentovaná omietka Nano Coat Home pomáha vytvárať zdravú
mikroklímu v miestnosti vďaka minimálnemu obsahu VOC látok a ich
únikom do ovzdušia,

-

Omietka zabraňuje tvorbe plesní, húb a mikroorganizmov, ktoré môžu
výrazne zhoršovať ovzdušie v priestore,

-

S omietkou Nano Coat Home je možné ušetriť až do 30% energie
vďaka jej termoizolačným vlastnostiam a skráteniu času na dobu
vykurovania,

6. Ochrana osobných údajov
-

Každý, kto sa rozhodne zapojiť do súťaže, poskytuje osobné údaje
spoločnosti HELSKE ENERGY SAVE, s. r. o., Kukuričná 1, 831 03
Bratislava a stáva sa účastníkom súťaže.

-

Zapojenie sa do súťaže je dobrovoľné a záleží na rozhodnutí
účastníka. Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí s pravidlami
súťaže. Zároveň účastník berie na vedomie a súhlasí, že organizátor
podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)
bude pre účely realizácie súťaže spracúvať jeho osobné údaje v
rozsahu: meno a priezvisko účastníka, kontaktná adresa účastníka,
verejný profil účastníka na Facebook-u, emailová adresa
zaregistrovaná cez kontaktný formulár súťaže, obrázky a fotografie
poskytnuté účastníkom prostredníctvom registračného formulára alebo
prostredníctvom Facebookových stránok súťaže (ďalej len „osobné
údaje“).

-

Osobné údaje budú spracované za účelom účasti účastníka v súťaži,
vyhodnotenia priebehu súťaže, vyhlásenia jej výsledkov a doručenia
výhry.

-

Zapojením sa do súťaže účastník prehlasuje, že disponuje autorskými
právami alebo súhlasom autora s použitím poskytnutých fotografií.

-

Osobné údaje budú spracované po dobu, po ktorú bude trvať účel ich
spracovania, najdlhšie však po dobu jedného roka po skončení súťaže.

-

Účastník môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania pred jeho odvolaním, a to e-mailom zaslaným na adresu:
ccs@helske.com

-

Účastník berie na vedomie, že odvolaním jeho súhlasu so spracovaním
osobných údajov nebude jeho ďalšia účasť v súťaži resp. odovzdanie
výhry objektívne možné.

-

Na spracovaní osobných údajov sa môžu podieľať aj tzv.
sprostredkovatelia, ktorí zabezpečujú marketingovú podporu
organizátora a tiež doručovacie spoločnosti zabezpečujúce doručenie
výhry výhercovi.

-

Osobné údaje budú zverejnené iba v rozsahu, v akom ich
sprostredkoval sám účastník súťaže. Účastník berie na vedomie, že
jeho komentár alebo iná aktivita na Facebooku je, resp. môže byť
verejná. Pre prípad, že sa účastník stane výhercom súťaže, účastník
zároveň udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a
priezviska, kontaktnej adresy a poskytnutých fotografií. Účastník tiež
súhlasí, že organizátor a/alebo doručovateľ výhry ho bude v súvislosti s
výhrou a jej doručením kontaktovať cez email na adresu registrovanú v
kontaktnom formulári.

-

Účastník ako dotknutá osoba má právo na základe písomnej
elektronickej žiadosti na prístup k svojim údajom, ako aj na opravu
nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; vymazanie údajov,
ktorých účel spracúvania sa skončil.

-

Pri podozrení na nezákonné spracovanie osobných údajov máte právo
podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu
osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská
republika; www.dataprotection.gov.sk .

