Tvoríme budúcnosť
„Dúhová fasáda zadarmo“
Pravidlá verejnej súťaže
ŠTATÚT
1. Úvodné ustanovenia
1.1. Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Cemix, spol. s.r.o., IČO: 363 985 27, so sídlom Veľké Leváre 1304,
908 73 Veľké Leváre, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
103787/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“).
1.2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. Doba konania súťaže je od 16.08.2021 do 15.11.2021.
1.3. Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek fyzická osoba – spotrebiteľ (investor, majiteľ objektu vo výstavbe
či rekonštrukcii), ktorá v čase konania súťaže vytvorí grafický návrh fasády svojho domu v on-line
prístupnom programe Cemix Colorplan dostupný na www.navrh‐fasady.cz, pri súčasnom splnení ďalej
uvedených podmienok.
1.4. Propagácia a prezentácia súťaže bude prebiehať v priestore off-line ako aj on-line. V rámci online priestoru
nie je súťaž žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook a
nijako s ňou nesúvisí. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže,
ktorého správanie či facebookový profil vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.
duplicitný facebookový účet, falošný účet atď.), prípadne ktorého správanie či facebookový profil odporuje
pravidlám sociálnej siete Facebook.
2. Podmienky účasti v súťaži
2.1. Súťaže sa môže zúčastniť iba plnoletá fyzická osoba –spotrebiteľ s korešpondenčnou adresou na území
Slovenskej republiky (ďalej len „účastník"). Účastník súťaže vytvorí grafický návrh v programu Cemix
Colorplan dostupnom na www.navrh-fasady.cz.
2.2. Účastník vyplní kompletne a pravdivo všetky kontaktné údaje k projektu a odošle projekt v programe Cemix
Colorplan ako dopyt (funkcia programu - odoslanie dopytu, ikona obálky).
2.3. Pre účasť v súťaži je nevyhnutné udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. V prípade neudelenia
súhlasu nebude projekt zaradený ako súťažný.
2.4. Účastník zaslaním dopytu spolu s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov súčasne dáva
súhlas na zverejnenie svojho návrhu projektu a fotodokumentáciu hotovej fasády po reálnej aplikácii
omietky na objekte, ktorý bol súčasťou návrhu, a to na sociálnych sieťach a webových stránkach
Vyhlasovateľa.
2.5. Realizácia fasády podľa návrhu z programu Cemix Colorplan musí byť dokončená najneskôr do
30.06.2022 a na úpravu podkladu budú použité systémové výrobky značky Cemix - lepiaca a stierková
hmota z ponuky Cemix alebo minimálne Cemix Penetrácia ASN / ST. Zodpovedné osoby Vyhlasovateľa si
overia splnenie podmienok podľa tohto bodu, pričom účastník súhlasí za týmto účelom so vstupom do/k
objektu. Výhra v podobe nižšie uvedenej ceny je neprenosná a v prípade nerealizovania fasády zo strany
úspešného účastníka prepadá bez náhrady.
3. Prehľad cien súťaže
3.1. Cenou súťaže je maximálne 18 vedierok á 25 kg pastovitých omietok Cemix ActivCem (450 kg omietky), a
to len v bezpríplatkovom odtieni zo vzorkovníka Cemix Dúhovo krásny. Výhra v podobe uvedenej ceny je
neprenosná a v prípade nerealizovania fasády zo strany úspešného účastníka prepadá bez náhrady.
Finančnú kompenzáciu namiesto uvedenej ceny nie je možné poskytnúť, keďže cenou môžu byť výlučne
materiály poskytnuté Vyhlasovateľom. Cenu nie je možné vymáhať od Vyhlasovateľa.
3.2. Cenu získajú 3 účastníci. Výherných účastníkov určí trojčlenná porota Vyhlasovateľa zložená z jeho
zástupcov, ktorými budú produktový manažér, vedúci predaja pre Slovenskú republiku a zástupca
marketingu. Kritériom určenia výherných účastníkov je estetické a kreatívne spracovanie návrhu bez
špecifického určenia váhy jednej či druhej zložky.
3.3. Vyhodnotenie súťaže bude do 30.11.2021, pričom následne budú o výhre bezodkladne úspešní účastníci
informovaní.
3.4. Vyhlasovateľ doručí cenu na miesto určenia podľa stanovenia termínu realizácie fasády. Cena v podobe
18 vedierok omietky bude dodaná úspešným účastníkom zadarmo pod podmienkou realizácie fasády podľa
návrhu v zmysle bodu 2.5. V prípade potreby väčšieho množstva materiálu pre objekt, ktorý je predmetom
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návrhu bude ďalšie množstvo omietky účastník súťaže povinný doplatiť. Ceny budú v tom prípade
kalkulované a fakturované podľa štandardných obchodných podmienok Vyhlasovateľa. V prípade menšej
výmery fasády objektu, na ktorú by nebolo spotrebuje celé množstvo materiálu (omietky), ktoré je
predmetom súťaže, bude dodané iba také množstvo omietky, aby pokrylo plochu objektu a nárok na zvyšok
materiálu prepadá späť v prospech Vyhlasovateľa a nemožno ho finančne kompenzovať, ani nijak
vymáhať.
3.5. Nárok na cenu prepadne, pokiaľ realizácia fasády s vybraným materiálom nebude dokončená v termíne
a spôsobom podľa bodu 2.5. Prepadnutím podľa tohto bodu sa rozumie povinnosť účastníka vrátiť dodanú
omietku v neporušenom stave Vyhlasovateľovi.
3.6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo urobiť fotografie z odovzdania cien, pričom účastník súťaže prevzatím
ceny dáva súhlas s použitím fotodokumentácie na reklamné účely Vyhlasovateľa.
3.7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo obmedziť či pozmeniť ponuku cien.
3.8. Účastník súťaže berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení
peňažná i nepeňažná výhra podlieha dani z príjmov. Výhra je aj predmetom odvodu na verejné zdravotné
poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Podľa zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú výhry oslobodené od dane z príjmov v
hodnote neprevyšujúcej 350 EUR. Z peňažných výhier plynúcich zo zdrojov na území SR sa daň vyberá
zrážkou (§ 43). Zrážku dane je povinný vykonať platiteľ dane, ktorým je Vyhlasovateľ, a to pri výplate,
poukázaní, alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka.
3.9. Na cenu získanú v súťaži nie je možné uplatniť práva zo zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za
akosť.
4. Ostatné podmienky súťaže
4.1. Celá prípadná komunikácia bude vedená s účastníkmi súťaže výhradne elektronickou poštou alebo
prostredníctvom obchodno-technického poradcu Vyhlasovateľa.
4.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov zmeniť pravidlá tejto súťaže alebo ju kedykoľvek
odvolať, a to tak, že zmenu alebo odvolanie vyhlási rovnakým spôsobom ako tento štatút.
4.3. Vyhlasovateľ sa zaväzuje o zmenách či odvolaní súťaže primerane informovať všetkých účastníkov
zverejnením na webových stránkach www.cemix.sk.
4.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o akýchkoľvek otázkach spojených s touto súťažou, v sporoch,
pochybnostiach či nejasnostiach ohľadom pravidiel súťaže.
5. Osobné údaje
5.1. Zaškrtnutím príslušného políčka v rámci registračného formulára na súťažnom webe účastník vyjadruje
ako dotknutá osoba dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon OOÚ“), a to s
týmto Štatútom a s uchovaním osobných údajov (spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, e-mail, ulica
a orientačné číslo, mesto / obec a PSČ) pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s archiváciou osobných údajov
počas nevyhnutne nutného obdobia, maximálne však 2 roky od skončenia súťaže alebo do odvolania
súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa bez osobitného súhlasu
používať na marketingové účely. Ak účastník nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže,
môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom
elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: cemix@cemix.sk. Odvolaním svojho súhlasu však
účastník stráca nárok na výhru v súťaži. Pre podrobnejšie informácie pozri https://www.cemix.sk/suhlas.
5.2 Účastník zároveň zaškrtnutím príslušného políčka súhlasí so spracúvaním poskytnutých osobných údajov
prostredníctvom sprostredkovateľov v mene Vyhlasovateľa, pričom ide o spriaznené osoby
s Vyhlasovateľom ako aj zmluvných dodávateľov Vyhlasovateľa zabezpečujúcich priebeh tejto súťaže.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne odvolať v súlade s ust. 5.1. Účastník zaškrtnutím
príslušného políčka v rámci registračného formulára ďalej udeľuje svoj výslovný súhlas so spracúvaním
osobných údajov na marketingové účely podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adrese sídla Vyhlasovateľa prostredníctvom elektronickej
pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: cemix@cemix.sk. Účasť v súťaži zaškrtnutím tohto políčka nie je
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podmienená. Účastník svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že Vyhlasovateľ je oprávnený použiť v
súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
bezplatne meno, priezvisko a mesto/obec bydliska účastníka v médiách (vrátane internetu), propagačných
a reklamných materiáloch Vyhlasovateľa v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov
a služieb Vyhlasovateľa s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj
zvukové a obrazové záznamy účastníka. Súhlas podľa tohto odseku sa poskytuje odo dňa jeho
zaznamenania bez časového obmedzenia.
5.3 Účastník má podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup k osobným údajom a právo na ochranu osobných
údajov. Subjekt má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt má zároveň právo vz mysle § 22 až § 28 zákona
OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade,
že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom,
ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt má
ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných
údajov. V súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov má subjekt práva podľa článku 12–23 tohto
nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo
na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov,
podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho
marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na
automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania. Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné,
zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť
preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné,
neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie
dodatočných informácií. Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie
neúplných údajov. Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre
stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli
vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne. Právom na obmedzenie
spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie.
Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo
to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa. Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať
poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu
prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve. Právom na námietku sa rozumie
právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti
spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno
vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu. Účastník, ktorý má otázku
alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom
elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: cemix@cemix.sk. Uvedené súhlasy môže účastník
kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom
elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: cemix@cemix.sk. Odvolaním svojho súhlasu (okrem
súhlasu so spracúvaním na účely marketingu) účastník stráca nárok na výhru v súťaži. Účastník môže
uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci spracúvania osobných
údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
www.dataprotection.gov.sk.
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