PRAVIDLÁ HLASOVANIA v súťaži „Modrá škôlka“ - rekonštrukcia škôlky v roku 2017 (ďalej
len „súťaž) (ďalej len „pravidlá“)
1.

Všeobecné ustanovenia

1.1.

Usporiadateľmi súťaže sú Slovenská produkčná, a.s., so sídlom: Brečtanová 1, 831 01 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 35 843 624 (ďalej len „Slovenská produkčná, a.s.“) spoločnosť Leier
Baustoffe SK s.r.o., so sídlom: Pribilinská 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
35 890 509 (ďalej len „Leier Baustoffe SK s.r.o.“) a spoločnosť BOOST AGENCY s. r. o., so
sídlom: Bulharská 38, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 227 064 (ďalej len
„BOOST AGENCY s. r. o.“) (ďalej všetci spolu len „usporiadatelia“).

1.2.

Komisia „Modrá škôlka“ je zložená z generálneho riaditeľa TV JOJ, zástupcu spoločnosti Leier
Baustoffe SK s.r.o. a zástupcu spoločnosti BOOST AGENCY s. r. o. (ďalej len „Komisia Modrá
škôlka“)

1.3.

Spoločnosť Leier Baustoffe SK s.r.o so súhlasom ostatných usporiadateľov vybral zo všetkých
škôlok zaregistrovaných v rámci akcií JOJ v meste Bardejov, Liptovský Mikuláš a Nitra desať
(10) škôlok, z ktorých jedna (1) vyhrá rekonštrukciu v rozsahu podľa týchto pravidiel. O škôlke,
ktorá vyhrá rekonštrukciu rozhoduje hlasovanie verejnosti.

2.

Osoby oprávnené hlasovať

2.1.

Hlasovať môžu všetky fyzické osoby, ktoré majú adresu doručovania na území Slovenskej
republiky.

2.2.

Hlasujúce osoby účasťou v hlasovaní vyjadrujú súhlas s pravidlami hlasovania a zaväzujú sa ich
v plnom rozsahu dodržovať.

2.3.

Komisia „Modrá škôlka“ si vyhradzuje právo preveriť hlasujúcu osobu a vylúčiť túto osobu, ak
pochádza z tzv. „podozrivých zdrojov“. Posúdenie, či ide o podozrivé zdroje alebo nie je vždy na
komisii „Modrá škôlka“; rozhodnutie komisie „Modrá škôlka“ je konečné, bez možnosti ďalšieho
odvolania.

2.4.

Komisia „Modrá škôlka“ je oprávnená rozhodnúť o vylúčení hlasujúcej osoby a jej hlasu, ak
osoba poruší resp. nedodrží tieto pravidlá.

3.

Spôsob hlasovania a trvanie súťaže

3.1.

Hlasovanie bude prebiehať do 15.12.2016 (23:59:59); po tomto termíne bude hlasovanie
ukončené.

3.2.

Každá hlasujúca osoba môže súťažnej škôlke udeliť len jeden (1) hlas; hlasujúca osoba hlasuje
osobne, a to prostredníctvom tlačidla „LIKE“ / „Páči sa mi to“

3.3.

Po ukončení hlasovania budú hlasy spočítané (priebežné výsledky budú zaznamenávané na
stránke www.modraskolka.sk), výsledok sčítania hlasov bude podkladom pre určenie víťaznej
škôlky, ktorá vyhrá rekonštrukciu. Rozsah rekonštrukcie bude určený dohodu víťaznej škôlky
a usporiadateľov po ukončení hlasovania.

3.4.

Vyhlásenie víťaznej škôlky bude prebiehať dňa 17.12.2016 a bude uverejnené na stránkach:
www.modraskolka.sk,
www.joj.sk
a na
www.facebook.com/tvjoj
a www.facebook.com/modraskolka.

4.

Osobné údaje

4.1.

Spoločnosť BOOST AGENCY, s. r. o. zabezpečujúca ako jeden z usporiadateľov priebeh
hlasovania oznamuje, že bude spracúvať osobné údaje hlasujúcich osôb v súlade so zákonom č.
122/2013.Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytnutých
v rozsahu tohto hlasovania zo strany spoločnosti WOOBOX LLC, 101 E 6th Street Suite 220,
Vancouver WA – 98660 / https://woobox.com / (najmä, nie však výlučne: meno, priezvisko, IP
adresa). Osobné údaje budú spoločnosťou BOOST AGENCY, s. r. o. spracúvané za účelom
realizácie a vyhodnotenia výsledkov hlasovania, a to po dobu trvania tejto súťaže.

4.2.

Hlasujúca osoba udelením hlasu podľa ods. 3.2. týchto pravidiel súhlasí so spracúvaním jej
osobných údajov podľa ods. 4.1. týchto pravidiel.

4.3.

Hlasujúca osoba berie na vedomie a súhlasí, že osobné údaje môžu byť zo strany spoločnosti
BOOST AGENCY, s.r.o. poskytnuté resp. sprístupnené spoločnosti Slovenská produkčná, a.s.,
spoločnosti Leier Baustoffe SK s.r.o., resp. spoločnosti MAC TV s.r.o., IČO: 00 618 322, a to za
účelom realizácie a vyhodnotenia výsledkov hlasovania.

4.4.

Hlasujúca osoba ktorá poskytla osobné údaje, má právo na opravu nesprávnych, neúplných a
neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil a
ďalšie práva podľa ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z.

4.5.

Hlasujúca osoba je oprávnená svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať,
a to písomne na adresu spoločnosti BOOST AGENCY, s.r.o.

5.

Osobitné ustanovenia

5.1.

Komisia Modrá škôlka je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť pravidlá, pričom zmena
nadobúda účinnosť okamihom jej zverejnenia na stránke www.modraskolka.sk.

5.2.

Komisia Modrá škôlka je oprávnená ukončiť túto súťaž aj pred dátumom uvedeným v ods. 3.1.
tých pravidiel, ak nastanú okolnosti brániace ďalšiemu riadnemu priebehu hlasovania resp.
projektu „Modrá škôlka“.

5.3.

Komisia „Modrej škôlky“ resp. usporiadatelia nezodpovedajú za žiadnu priamu resp. nepriamu
škodu vzniknutú ako následok účasti v hlasovaní alebo následok zlyhania internetového serveru;
taktiež nezodpovedajú za chyby, ktoré sa vyskytnú ako následok technickej poruchy (zlyhanie
siete, elektroniky, počítačov) resp. komunikačných problémov.

5.4.

Komisia „Modrej škôlky“ a spoločnosť Leier Baustoffe SK s.r.o. si vyhradzuje právo
nerealizovať rekonštrukciu resp. obmedziť realizáciu rekonštrukcie, ak víťazná škôlka
neposkytne potrebnú súčinnosť na vykonanie rekonštrukcie, resp. nebude poskytnutá súčinnosť
zo strany orgánov štátnej správy, resp. ak nastanú iné nepredvídateľne okolnosti. V takomto
prípade je komisia „Modrá škôlka“ oprávnená rozhodnúť o realizácii rekonštrukcie škôlky, ktorá
sa umiestnila na druhom (2.) mieste resp. nasledujúcom mieste v hlasovaní.

V Bratislave, dňa 21.11.2016

