
 
Štatút súťaže s názvom 

Tvorte a vyhrajte - Vianočná súťaž na Artmama.sk 

 

Organizátorom súťaže je naničmama, s.r.o., sídlo: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 

54 298 903, DIČ: 2121641456, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 158157/B 

 

Partnerom súťaže je spoločnosť SOFTAX s.r.o.,  sídlo Moyzesova 816/101-1, 017 01 

Považská Bystrica, IČO: 36 015 270, IČ DPH: SK2020110961, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka 10381/S 

 

Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami:  
 

1. Súťaž bude prebiehať od 29. novembra 2022 do 1. januára 2023 na webe 

Artmama.sk. 

 

2. Do súťaže sa môže prihlásiť každý používateľ registrovaný na Artmama.sk. 

Používateľ môže do súťaže prihlásiť viacero obrázkov. Podmienkou pre zaradenie do 

súťaže je pridať aspoň jednu fotografiu vlastnoručne vytvoreného diela do 

ktorejkoľvek z podkategórií Galérie ako Obrázok. 

 

3. Do súťaže budú zaradené len tie fotografie, pri ktorých súťažiaci udelí súhlas s 

„Pravidlami súťaže” a “Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby súťaže”. 

Oba súhlasy sa nachádzajú na konci formulára pre pridávanie obsahu. 

 

4. Používateľ, ktorý do súťaže prihlási fotografiu, na ktorú nemá autorské práva, bude 

zo súťaže vylúčený. 

 

5. Výhry nie sú kumulovateľné. Výhercovia budú určený žrebovaním. 

 

6. Mená výhercov (nicky použité pri registrácii) zverejníme najneskôr 3. januára 2023 v 

komentároch pod výzvou na súťaž. 

 

7. Ceny pre výhercov: 

 

1.-3. miesto:  

- 1 x kniha Košíkařuv rok aneb jak se kroutí proutí - Barbora Hrdinová, Blanka 

Svobodová, v hodnote  14,5 € 

- 3x drevený výrez z dreva v tvare stromčeka v hodnote 6 € 

- pedig 2,25 prírodný, 125g cena  5,50 € 

 

 

https://artmama.sme.sk/galeria
https://artmama.sme.sk/node/add/imagepage


- 1 x kniha Pleteme košíky z trav a bylinek - Walter Friedl  v hodnote 13 € 

- 3x drevený výrez z dreva v tvare stromčeka v hodnote 6 € 

- pedig 2,25 červený, 100 g v hodnote 4,50 € 

 

 

- 1 x kniha Pletení z papíru - Monika Králiková v hodnote 12,5 € 

- 3x drevený výrez z dreva v tvare stromčeka v hodnote 6 € 

- pedig 2,25 svetlozelený, 100 g v hodnote 4,50 € 

 

Ceny doručí partner súťaže. 

 

4.-6. miesto:  

12 x časopis Tortyodmamy.sk v hodnote 30 € 

1 x kniha Vyšívaná kvetinová záhrada- Yuki Sagashim v hodnote 10 € 

1 x kniha v hodnote - Háčkování - figurky v pastelových barvách - Lenka Bednářová 

v hodnote 10 € 

1 x kniha - Pletieme ponožky pre malé aj veľké nôžky - Anna Tillman v hodnote 

Ceny doručí organizátor súťaže. 

 

8. Na základne výzvy nám výherca pošle svoje meno, priezvisko, doručovaciu adresu a 

telefónne číslo. Údaje budú použité výhradne na doručenie výhry. Partner súťaže doručí 

výhry len na územie Slovenskej republiky 

 

9. V prípade, že výherca do 10 pracovných dní nezareaguje na výzvu, jeho cena 

prepadá inému náhodne vyžrebovanému súťažiacemu. 

 

Spracovanie osobných údajov 
 

Spracovanie osobných údajov účastníkov v Súťaži prebieha v súlade s platnými právnymi 

predpismi pre ochranu osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a 

Rady 679/2016 o ochrane osobných údajov fyzických osôb pri ich pohybe a zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

platnom znení. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov Organizátorom sú 

dostupné na webových stránkach Organizátora v dokumente Ochrana osobných údajov. 

 

Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať nasledovných právnych základoch: 

 

a) Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu - právnym základom spracúvania 

osobných údajov je akceptácia podmienok súťaže – zmluva v ktorej dotknutá osoby 

vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. 

 

b) Zverejnenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je 

osobitný súhlas výhercu. 

 

c) Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov - právnym 

základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov 

finančného práva – platí len v prípade ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť. 



 

Rozsah spracúvaných údajov: 

 

a) Doručenie výhry – meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, poštová adresa. 

 

b) Zverejnenie výhercu - účastník súťaže berie na vedomie, že v prípade jeho výhry 

budú jeho osobné údaje zverejnené v rozsahu: „nick“ na webe Artmama.sk. 

 

Doba uchovania spracovaných údajov 

 

a) Údaje zo súťaže budú uchovávané po dobu 12 mesiacov a informácia o účasti 

v súťaži po obdobie 3 rokov 

 

b) Údaje potrebné pre zabezpečenie povinností podľa osobitných predpisov budú 

uchovávané len pri súťažiacich, pri ktorých bude toto uchovanie nevyhnutné 

(výhercovia) a po dobu aktuálneho roka a nasledujúcich 10 rokov. 

 

Spracované údaje nebudú zasielané v tomto prípade súťaže žiadnemu príjemcovi a budú 

spracúvané výlučne prevádzkovateľom. Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov 

nájdete na stránke Vyhlásenie o ochrane súkromia - klienti. 

 

Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie udeleného súhlasu podľa 

predchádzajúcej vety. 

 

V Bratislave 29. novembra 2022     Kamila Kokošková 

         konateľka naničmama, s.r.o. 

 

https://www.sme.sk/dok/20815446/vyhlasenie-o-ochrane-sukromia-klienti2

