
Štatút  

 

Reklamnej a propagačnej súťaže prevázdkovateľov CINEMAX, a. s., a CINEMAX 

BRATISLAVA, s.r.o., s názvom „Prepni sa a predveď sa s filmom Joker“ v znení platnom od 

9. septembra 2019 

 

1. Základné ustanovenia 

1.1. Sprostredkovateľom reklamnej súťaže „Prepni sa a predveď sa s filmom Joker“ (ďalej 

ako súťaž) je spoločnosť Continental film, s. r. o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 

35730897, IČ DPH: SK2020210621, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 15838/B (Ďalej ako „organizátor“);  

1.2. Prevádzkovateľom reklamnej súťaže „Prepni sa a predveď sa s filmom Joker“ (ďalej 

ako „súťaž“) je spoločnosť CINEMAX, a. s., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 

36612367, IČ DPH: SK2022205141, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3904/B (ďalej len „spoloční prevádzkovatelia“);  

1.3. Prevádzkovateľom reklamnej súťaže „Prepni sa a predveď sa s filmom Joker“ (ďalej 

ako „súťaž“) je spoločnosť CINEMAX BRATISLAVA, s.r.o., , Ševčenkova 19, 851 01 

Bratislava, IČO: 47661887, IČ DPH: SK2024019668, spoločnosť zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3904/B (ďalej len „spoloční 

prevádzkovatelia   

1.4.  Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú 

práva a povinnosti jej účastníkov a podmienky súťaže; 

 

2. Účel 

Účelom súťaže je zvýšiť návštevnosť filmu JOKER v kinách CINEMAX.  

 

3. Trvanie súťaže 

Organizátor realizuje súťaž na celom území Slovenskej republiky v čase od 9.9.2019 do .2019 

 

4. Spôsob propagácie 

Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: webovej stránky 

www.cine-max.sk v sekcii AKCIE a tiež ako samostatný banner, sociálnej siete 

Facebook, Instagram  a prostredníctvom newslettra pre členov skupiny CINEMAX,  taktiež 

http://www.cine-max.sk/


prostredníctvom sociálnej siete Facebook a Instagram spoločnosti Continental Film 

a Rewind.sk  

 

5. Podmienky účasti  

5.1.  Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní 

podmienky/pravidlá súťaže, a ktorá zároveň nie je vylúčená z účasti niektorým z ustanovení 

pravidiel súťaže (Ďalej len ako  „účastník“); 

5.2.  Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere 

obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, k zmluvnému partnerovi súťaže a 

k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže 

a osoby im blízke v zmysle ustanovenia 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa 

výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude odovzdaná a v prípade, že výhra jej bola 

odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej 

výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry; 

 

6. Pravidlá 

6.1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže zaslaním svojho návrhu /kresby, maľby, grafiky alebo 

textu / na mail sutaz@cine-max.sk v case od 9.9.2019 do 26.9.2019; 

6.2.  Jeden súťažiaci sa môže do akcie zapojiť aj viackrát v každej kategórii 

6.3.  Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí so zverejnením jeho tvorby na Facebooku, 

Instagrame CINEMAX SLOVENSKO a na webe cine-max.sk  

6.4.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vylúčiť návrhy, ktoré zobrazujú 

neprimeraným spôsobom násilie, vandalizmus, vulgárnosť, znevažujúce ľudskú dôstojnosť,  

 

 

7. Výhra 

7.1.  V súťaži od 9.9. do 26.9.2019 sú tieto výhry:  

1. Premietnutie tvojho návrhu na plátne kín CINEMAX pred filmom Joker v čase od 3.10. 

– 9.10 a tiež na digitálnych obrazovkách v kinách CINEMAX (BA, TT A, ZA, MT, PO, SI, 

DS) 

2. Mesačná VIP karta do CINEMAX  

3. Filmové ceny  

7.2.  Do súťaže bude zaradený len súťažiaci, ktorý splní podmienky podľa tohto štatútu; .  

 

mailto:sutaz@cine-max.sk


8. Odovzdanie výhry 

8.1.  Výherci budú uverejnení na webe a na Facebooku CINEMAX dňa 3.9.2019 

8.2. Výherci budú kontaktovaní na mail, ktorý zadali pri registrovaní sa do súťaže. 

8.3.  Výherca je povinný bezodkladne po tom, ako dostane informáciu, že vyhral, najneskôr 

však do troch dní, oznámiť sprostredkovateľovi túto skutočnosť elektronicky na sutaz@cine-

max.sk v opačnom prípade mu nárok na výhru prepadá. 

8.4.  Prevádzkovatelia si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzujpú právo vyzvať 

výhercu, aby preukázal skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch 

si organizátor vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o odovzdaní výhry; 

8.5.  Spoloční prevádzkovatelia odovzdájú výhru (mesačnú VIP kartu a filmové predmety) 

výhercovi prostredníctvom Slovenskej pošty. V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať 

výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi do 3 dní odo dňa pokusu 

kontaktovať ho alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry; 

 

9. Výhry a daň z príjmu  

9.1.  Výhra z reklamnej súťaže je ako iný príjem premetom dane z príjmov v zmysle § 8        

ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov      s 

výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) 

bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane; 

 

10. Osobné údaje a osobnostné práva 

11. Účasťou v súťaži súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely účasti na súťaži, 

vyhodnotenia súťaže, doručenie výhry prevádzkovateľom súťaže. Právnym základom 

spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez 

toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho 

odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po skončení súťaže, u víťazov sa z dôvodu reklamácie 

budú osobné údaje uchovávať dva roky. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim 

príjemcom: okrem organizátora, spoločnosti, ktorá bude zabezpečovať súťaž Slovenská 

obchodná inšpekcia, Daňový úrad, Peter Benč (IČO: 51953749, DIČ: 1080665905)organizátor, 

a podobne. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácii. V prípade výhry Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a dielo budú 

zverejnené na webových stránkach spoločností CINEMAX , a.s., a Continental film, s.r.o., a na 

sociálnych sieťach oboch spoločností. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás 

súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov spoločným 

prevádzkovateľom postavenie dotknutej osoby, ktorá má  najmä právo na prístup k osobným 

údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo 

namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) obmedzenie spracúvania 

osobných údajov, právo na prenosnosť údajov (ak je to technicky možné), právo namietať proti 

spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo 

rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). 



Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej  žiadosti dotknutej 

osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. 

12. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe 

prostredníctvom e-mailovej adresy: oznamenia@cine-max.sk. 

13. V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej 

osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo 

vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.  

14. 14. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento 

súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 

- emailovou správou zaslanou na adresu oznamenia@cine-max.sk 

- telefonicky (+421 208 51 911) alebo 

- zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR 

– odvolanie súhlasu“ na obálke. 

viac o právach dotknutej osoby na www. cine-max.sk 

 

15. Osobitné ustanovenia 

15.1. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom 

znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu; 

15.2. Sprostredkovateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú 

v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou; 

15.3. Súťaž je reklamnou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu povedomia o značke 

siete kín a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  

15.4. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi 

údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, 

neprijatím, zrieknutím sa,  resp. nevyužitím výhry; 

15.5. Výherca nemôže svoj nárok na výhru preniesť na tretiu osobu;  

15.6. Sprostredkovateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach  

týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek 

obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút súťaže a jej pravidlá; 

15.7. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej 

trvania na internetovej stránke organizátora www.cine-max.sk; 

15.8. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže 

podľa tohto štatútu; 

15.9. Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka.  
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