
ŠTATÚT SÚŤAŽE  
“Online DOD Schaeffler duálne vzdelávanie – súťaž o elektro kolobežku, smartphone, bezdrôtové slúchadlá” (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. 
Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) 
Obchodné meno: Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. 
Sídlo: Ul. Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
IČO: 36386553  
DIČ: 2020133137 Zapísaný v obchodnom registri: OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 60190/L 
 
Termín konania súťaže 
Súťaž sa uskutoční od 4.12.2020 do 8.12.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže formou registrácie na 
na jeden z dvoch termínov podujatia Online DOD Schaeffler duálneho vzdelávania (1.termín 9.12.2020 a 2.termín 
10.12.2020), následne sa uskutoční vyhlásenie výsledkov dňa 9.12.2020 (1. termín online DOD) a 10.12.2020 (2. termín 
online DOD).  
Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 
Účastníkom súťaže môže byť iba účastník jedného termínu podujatia Online DOD Schaeffler duálneho vzdelávania 
(9.12.2020 alebo 10.12.2020) tzn. žiaci pozvaných základných škôl z horných a dolných Kysúc. Súťaže sa nemôže 
zúčastniť zamestnanec Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., žiaci duálneho vzdelávania a zástupcovia pozvaných výchovných 
poradcov a stredných škôl, kt. budú na podujatí.  
Podmienky účasti v súťaž 
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby sa oprávnený účastník súťaže zaregistroval na jeden z dvoch ponúkaných 
termínov podujatia Online DOD Schaeffler duálneho vzdelávania (9.12.2020 alebo 10.12.2020), zúčastnil sa na 
vybranom termíne podujatia (na ktorý sa zaregistroval) a bol prítomný na tomto podujatí až do jeho skončenia.  
Registračný formulár sa nachádza na stránke www.dualkysuce.sk . Žiak sa môže zaregistrovať iba na jeden z dvoch 
ponúkaných termínov tzn. môže sa zapojiť do súťaže o vecné ceny iba raz.  
Výhra 
Výhrou v súťaži je pre oba termíny podujatia Online DOD Schaeffler duálneho vzdelávania (9.12.2020 a 10.12.2020):  
1. cena: elektro kolobežka, 2. cena: smartphone a 3. cena: bezdrôtové slúchadlá. 
Určenie víťaza a oboznámenie o výhre 
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže budú víťazi oboch termínov podujatia Online DOD vyžrebovaný 
spomedzi platne prihlásených účastníkov transparentným losovaním cez online nástroj pre losovanie 
https://www.online-stopwatch.com/random-name-pickers/ 
Každý vylosovaný výherca bude organizátorom vyzvaný na preverenie totožnosti cez dohodnutý spôsob priamo na 
podujatí: organizátor zverejní telefonický kontakt (priamo na podujatí), na ktorý každý vylosovaný výherca zavolá 
a organizátor rýchlo preverí jeho totožnosť pomocou údajov poskytnutých v registračnom formulári na podujatie.  
Losovanie prebehne za účasti zástupcov spoločnosti na podujatí Online DOD Schaeffler duálneho vzdelávania (zvlášť 
na oboch termínoch 9.12.2020 a 10.12.2020. Odovzdanie cien si organizátor dohodne s výhercami priamo na podujatí 
po vyhlásení výhercov (zvlášť na oboch termínoch podujatia). V prípade, že sa vylosovaný výherca nebude nachádzať 
na podujatí pri vylosovaní výhercov resp. nebude reagovať na vyzvanie organizátora po vyhlásení jeho osoby ako 
výhercu, porušil podmienky účasti v súťaži a v tomto prípade bude organizátor oprávnený zopakovať losovanie. 
Spôsob odovzdania výhry 
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra 
bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. 
Ochrana osobných údajov 
Účastník súťaže udeľuje  spoločnosti Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., so sídlom: ul. Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké 
Nové Mesto, IČO: 36386553, vedená v obchodnom registri:  OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 60190/ (ďalej len 
„spoločnosť“) súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o 
ochrane údajov EÚ (GDPR) a  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení (Zákon) v rozsahu osobných údajov nachádzajúcich sa v registračnom formulári na online 
DOD na stránke www.dualkysuce.sk na základe súhlasu (ustanovené v dokumente Informácia dotknutej osobe) a to 
na účely: 
-   súťaže o súťažné ceny 
- spracovania poskytnutých kontaktných údajov pri online registrácii v rozsahu ako je uvedené v registračnom 
formulári na www.dualkysuce.sk z dôvodu následného kontaktovania výhercu pre prevzatie ceny.  
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Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť použitia alebo už uplatnené, či začaté 
použitie.  
Účastníkovi je poskytnutý súhrn informačných povinností  Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 
Kysucké Nové Mesto na základe Článkov 13 a 14 GDPR, ktorý je spoločnosťou predložený a umiestnený na web stránke 
www.dualkysuce.sk  
Záverečné ustanovenia 
Vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom v súvislosti s prijatými cenami.  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo odvolať súťaž.  
Jednotlivé výhry nepresahujú hodnotu 350,- EUR a sú v zmysle príslušných predpisov oslobodené od dane z príjmov.  
 
V Kysuckom Novom Meste, dňa 3.12.2020 
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