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Štatút súťaže 

1. Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže „SPOLUZAFUTBAL“ a je jediným, 
záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž (ďalej len „štatút“) 

I. Účel súťaže 

1. Účelom súťaže je propagácia slovenského futbalu a najvyššej slovenskej futbalovej ligy – 
Fortuna ligy (ďalej je „Fortuna liga“). Cieľom je tiež propagácia kampane SPOLUZAFUTBAL 
umiestnenej na webovom sídle www.spoluzafutbal.sk.   

II. Organizátor súťaže 

1. Organizátorom súťaže je Únia ligových klubov so sídlom Tomášikova 30C 821 07 
Bratislava, IČO: 42168970, DIČ: 2022853723 (ďalej len „ÚLK“, alebo „organizátor“). 

III. Termín konania súťaže 

1. Súťaž bude prebiehať od 8.6.2020 predbežne do 31.7.2020.  

IV. Podmienky účasti v súťaži 

1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci fanúšikovia, ktorí sa rozhodli podporiť svoj klub na stránke 
www.spoluzafutbal.sk, a to tak, že sa stanú virtuálnymi fanúšikmi buď zdarma, alebo sa 
rozhodnú venovať svojmu klubu formou donácie sumu buď 2.99 eur, alebo 29.99 eur.  

V. Výhry, výherca, spôsob jeho výberu a vyplatenie výhry 

1. Výherca súťaže bude určený v súlade s pravidlami a celkovým postupom súťaže, ktorý 
uvádzame nižšie v štatúte.   

2. Výherca sa určí náhodným žrebovaním zo zapojených ľudí, resp. tých, ktorí sa 
prostredníctvom webovej adresy www.spoluzafutbal.sk, alebo prostredníctvom huste.tv.  

3. Úrovne zapojenia a výhry:  

  
a) VIRTUÁLNY FANÚŠIK (ZDARMA)  

Každý virtuálny fanúšik je zaradený do žrebovania o podpísaný dres svojho klubu a unikátny 
kampaňový šál.  
 

b) VIRTUÁLNY FANÚŠIK + CHCEM PRISPIEŤ  
Každý virtuálny fanúšik dostane unikátne poďakovanie, virtuálny dres svojho klubu, je zaradený do 
žrebovania o podpísaný dres svojho klubu, unikátny kampaňový šál a 10 týždenných pasov Orange 
Šport. Všetky vyzbierané prostriedky idú na podporu klubu, ktorému si prispel! 
 

c) VIRTUÁLNY FANÚŠIK VIP  



Každý virtuálny fanúšik dostane to, čo fanúšik štandard + navyše unikátny kampaňový šál, ktorý mu 
distribuujeme priamo domov + týždenný pas na sledovanie stanice Orange Sport zdarma!  Všetky 
vyzbierané prostriedky idú na podporu klubu, ktorému si prispel! 

 
4. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí: 

a. Využívajú nepovolené pomôcky – hackerské nástroje, vírusy, trójske kone a pod.; 
b. Poškodzujú ďalších súťažiacich alebo tretie osoby alebo porušujú podmienky 

uvedené v tomto štatúte; 
c. Porušujú všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky súťaže; 
d. Znevažujú, zosmiešňujú alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú záujmy 

organizátora súťaže, jeho dobré meno a propagujú služby iných osôb.  
5. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu 

osobu. 
6. Organizátor nezodpovedá za nedodanie výhry z dôvodov na strane výhercu alebo 

akejkoľvek tretej osoby. 
7. Výherca je povinný používať alebo využívať Výhru len v súlade s právnymi predpismi, 

obvyklým spôsobom a s maximálnou obozretnosťou. 

VI. Úprava a zmena pravidiel súťaže 

1. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo 
upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, 
a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa 
organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. V 
prípade rozporu medzi týmito pravidlami súťaže a pravidlami uvedenými v propagačných 
materiáloch k súťaži platí znenie týchto pravidiel súťaže. 

VII. Ochrana osobných údajov 

1. Každý účastník (ďalej pre účely tohto článku ako "dotknutá osoba") berie na vedomie, že 
jeho účasťou v súťaži vzniká organizátorovi a realizátorovi súťaže oprávnenie spracúvať 
osobné údaje účastníka podľa článku 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako "GDPR") a §13 odseku 1 písmena b) zákona 
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon o ochrane osobných údajov") (GDPR a Zákon 
o ochrane osobných údajov ďalej spoločne a samostatne ako "Predpisy o ochrane 
osobných údajov"). 

2. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom je: 
a. Účasť dotknutej osoby v súťaži; 
b. Vyhodnotenie a spracovanie splnenia podmienok a výsledkov súťaže; 
c. Identifikovanie výhercu a odovzdanie výhry výhercovi; 
d. Marketingová propagácia súťaže; 

3. Organizátor bude spracovávať osobné údaje dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu 
(zoznam osobných údajov): meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty (ďalej ako 
„osobné údaje“). 



4. Dobou uchovávania Osobných údajov je doba potrebná na vyhodnotenie Súťaže, 
odovzdanie Výhry Výhercovi. 

5. Usporiadateľ môže výhercu požiadať o súhlas so zverejnením podobizne vo forme 
fotografie alebo obrazovo-zvukového záznamu na marketingové účely, a to bezplatne na 
dobu jedného roka od skončenia tejto súťaže. 

6. Súťažiaci môže odvolať kedykoľvek svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov, v 
prípade odvolania súhlasu do momentu vyhodnotenia súťaže súťažiaci stráca postavenie 
súťažiaceho a aj možnosť vyhrať v súťaži. Odvolanie súhlasu po nadobudnutí výhry nemá 
vplyv na zverejnenie poskytnutých údajov o výhercovi ani po takomto odvolaní súhlasu. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov poskytnutých 
pred odvolaním tohto súhlasu. Účastník súťaže môže odvolať súhlas so spracovaním 
osobných údajov kedykoľvek na emailovej adrese: newsletter@futbalulk.sk   

7. Účastník / Dotknutá osoba má práva dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR a druhej 
hlavy Zákona o ochrane osobných údajov, najmä má:  
a) právo na informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR a §19 až 21 Zákona o ochrane 

osobných údajov a oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 GDPR a §22 až 28 
a §41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, 
transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a 
jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby 
elektronickými prostriedkami,  

b) právo na prístup k svojim Osobným údajom,  
c) právo na opravu Osobných údajov,  
d) právo na vymazanie Osobných údajov (právo na zabudnutie), 
e) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov,  
f) právo na oznámenie, že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie 

bolo obmedzené,  
g) právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe 

súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,  
h) právo podávať námietky proti spracúvaniu Osobných údajov,  
i) právo, aby sa na Dotknutú osoby nevzťahovalo automatizované individuálne 

rozhodovanie vrátane profilovania,  
j) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov a  
k) právo podať sťažnosť dozornému orgánu.  
Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a 
druhej hlave Zákona o ochrane osobných údajov. Kontrolu spracúvania osobných údajov 
vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 
4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov. 

8. Účastník súťaže dáva v súťaži Usporiadateľovi súťaže v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 
Zb. Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich 
písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich 
sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti 



s usporiadaním súťaže a odovzdávaním výhry pre komerčné a preukazné účely na 
všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými 
spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo 
zaradením do súborného diela. Účastník súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez 
vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek 
odvolať. 

VIII. Osobitné ustanovenia 

1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v 
plnom rozsahu dodržiavať. 

2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez 
predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ 
uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, 
manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je 
možné zaručiť riadny priebeh súťaže.  

3. Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti 
na súťaži.  

4. Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.  
5. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou ani žiadnou inou právnou cestou. V 

prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok uvedených v týchto 
pravidlách, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení organizátor. Súťažiaci nemajú na 
základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany 
organizátora než na plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách, pričom aj nárok na 
tieto plnenia vzniká len po splnení všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle 
týchto pravidiel. 


