Štatút propagačnej a reklamnej súťaže
„BIG DATA HACKATHON“
Štatút propagačnej a reklamnej súťaže „Big Data Hackathon“ (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na
propagačnej a reklamnej súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a
vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov propagačnej a reklamnej súťaže.
I. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže
1. Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže „Big Data Hackathon“ je spoločnosť Slovak Telekom, a.s.,
so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2081/B (ďalej len „Organizátor“). Organizátor vyhlasuje
propagačnú a reklamnú súťaž s názvom „Big Data Hackathon“ (ďalej len „Súťaž“) v spolupráci s Impact
hub s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo nám. 20, 811 02 Bratislava, IČO: 45 954 631 zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69895/B (ďalej len ako
„Partner“) podľa pravidiel uvedených v tomto Štatúte.
Výhru v Súťaži poskytuje Organizátor.
II. Predmet, účel a trvanie Súťaže
1. Účelom Súťaže je podpora stratégie Organizátora zameranej na presadzovanie Organizátora ako
dôveryhodného inovátora s digitálnym základom, ktorý zabezpečuje najlepšiu konektivitu a inovácie.
Predmetom Súťaže budú 2 súťažné kategórie:
•
•

Interné Use Cases – použitie dát pre interné účely Organizátora napr. kampane, zákaznícka
skúsenosť, optimalizácia služieb, skupiny so spoločným zameraním a pod.
Externá monetizácia – predaj anonymizovaných dát, skoringových modelov, analýz tretím stranám
ako napr. banky, malé firmy, štátna správa a pod.

Očakávaný výstup (v prípade oboch súťažných kategórii) je prezentácia maximálne v časovom
rozsahu 8 minút (5 minút prezentácia + 3 minút otázky poroty zloženej zo strany Organizátora), počas
ktorej pracovná skupina* odprezentuje na príslušné zadanie:
o biznis nápad
o analytický / machine learning model nad reálnymi dátami
o vizualizáciu dát
o ďalší potenciál do budúcnosti
*Z časových dôvodov môže byť pred spustením samotnej Súťaže stanovený maximálny počet
pracovných skupín (a to na základe prítomného počtu účastníkov), alebo môže byť stanovený
minimálny a maximálny počet účastníkov v jednej pracovnej skupine.
2. P
3. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov nepovažuje za hazardnú hru. Súťaž sa v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky
zákonník“) považuje za hru, ktorú Organizátor organizuje za podmienok a podľa pravidiel vyjadrených
v tomto Štatúte.
4. Súťaž sa uskutoční v termíne 12.5.–14.5.2017 (ďalej len „doba trvania Súťaže“) na území Slovenskej
republiky.

III. Podmienky účasti v Súťaži – účastníci Súťaže
1. Do Súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek, kto:
a. je plnoletý nebol pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, a
b. vyplní registračný formulár, ktorý je prístupný na webovej stránke www.innovationgeeks.sk. a
c. splní ďalšie podmienky Súťaže uvedené v tomto Štatúte.
2. Zapojením sa do Súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže a týmto Štatútom.
3. Každý súťažiaci je oprávnený odstúpiť zo Súťaže. Svoje odstúpenie zo Súťaže je povinný oznámiť
Partnerovi, a to písomným odstúpením zo Súťaže zaslaným na adresu sídla Partnera alebo
jednoduchým oznámením Partnerovi alebo Organizátorovi priamo na mieste konania osobitného
eventu po predložení dokladu totožnosti.
IV. Priebeh Súťaže
1. Úlohou súťažiaceho je počas doby trvania Súťaže v rámci ním zvolenej pracovnej skupiny aktívne
spolupracovať na riešení zadania v príslušnej súťažnej kategórii.
2. Jednotlivé výsledky pracovných skupín budú posúdené prítomnou porotou ustanovenou zo strany
Organizátora a bude vyhlásená víťazná pracovná skupina v konkrétnej súťažnej kategórii.
3. Výsledok Súťaže bude oznámený priamo po skončení súťažnej kategórie, pričom výsledky budú
vyhlásené osobitne za každú súťažnú kategóriu.
4. Ak sa preukáže, že súťažiaci porušil pravidlá Súťaže alebo dosiahol svoj výkon podvodom, alebo iným
unfair konaním, činnosťou, táto aktivita bude viesť k vylúčeniu súťažiaceho z pracovnej skupiny, ktorej je
členom, ako aj zo Súťaže. V sporných prípadoch rozhoduje o zaradení alebo vyradení súťažiaceho zo
Súťaže Organizátor.
V. Ceny pre výhercov
1. Organizátor je poskytovateľom finančnej výhry vo výške 3.000,- eur pre každú súťažnú kategóriu, pričom
výhra sa rozdelí medzi všetkých členov víťaznej pracovnej skupiny rovnakým dielom.
2. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje súťažiacich informovať
najneskôr 1 pracovný deň pred dňom vyhlásenia výsledkov, a to formou oznámenia o zmene výhry,
ktoré bude uverejnené na webovej stránke www.innovationgeeks.sk

VI. Odovzdanie výhry
1. Organizátor poskytne výhru vo forme výherného šeku, ktorý nemá charakter cenného papiera, ale slúži
len na účely demonštratívneho odovzdania výhry konkrétnym členom víťaznej pracovnej skupiny.

2. Za účelom odovzdania výhry je výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi požadovanú
súčinnosť.
3. Za účelom odovzdania výhry je Organizátor oprávnený pri kontaktovaní výhercu vyžiadať si od výhercu
Súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, email, telefónne číslo, adresa, číslo bankového účtu. Ak výherca neposkytne tieto svoje osobné údaje (v
rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, adresa, číslo bankového účtu) za
účelom odovzdania výhry, toto neposkytnutie súčinnosti spôsobuje zánik práva na výhru a výhra
prepadáva v prospech ostatných členov víťaznej pracovnej skupiny a bude im rozdelená rovným dielom.
4. Poskytnutie a potvrdenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie a nepotvrdenie sa
považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo
spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech ostatných členov víťaznej pracovnej
skupiny a bude im rozdelená rovným dielom.
5. Osobné údaje výhercov budú Organizátorom aj prostredníctvom Partnera spracúvané najviac po dobu
3 mesiacov odo dňa ich poskytnutia. Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú
režimu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).
6. Peňažná výhra bude výhercovi Súťaže doručená bankovým prevodom, a to najneskôr do 20
kalendárnych dní odo dňa vyhlásenia výsledkov Súťaže v oboch súťažných kategóriách. Odovzdanie
výhry potvrdí výherca Súťaže podpisom písomného Protokolu o prevzatí výhry. V prípade, ak z dôvodu
objektívnej nemožnosti odovzdať výhru výhercovi Súťaže (napr.: odmietnutie prevziať výhru výhercom
Súťaže) nedôjde k odovzdaniu výhry výhercovi Súťaže, výhra prepadá v prospech ostatných členov
víťaznej pracovnej skupiny v príslušnej súťažnej kategórii a bude im rozdelená rovným dielom.
7. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.
8. Organizátor je oprávnený odmietnuť odovzdať výhru výhercovi, ktorý je dlžníkom Organizátora
z akéhokoľvek zmluvného vzťahu, alebo Organizátor už predtým vypovedal a/alebo odstúpil od zmluvy
o poskytovaní verejných služieb, ktorá bola uzatvorená s výhercom Súťaže.
9. Každý výherca má právo odmietnuť výhru. Ak výherca odmietne výhru, Organizátor bude postupovať
rovnako, ako keby nebola poskytnutá adekvátna súčinnosť zo strany výhercu a výhra prepadne
v prospech ostatných členov víťaznej pracovnej skupiny v príslušnej súťažnej kategórii a bude im
rozdelená rovným dielom.
VII. Záverečné ustanovenia
1. Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou.
2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor
v zmysle tohto Štatútu a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Organizátor si
súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.
Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže, a to aj pred uplynutím
doby trvania Súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu a/alebo podmienok Súťaže alebo akékoľvek skrátenie,
prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor na webovej stránke www.innovationgeeks.sk.
3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany
súťažiacich a tiež právo na:
a) prípadné vylúčenie súťažiaceho zo Súťaže pre nesplnenie niektorej z podmienok Súťaže;
b) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru a/alebo ju odmietne prevziať;
c) nepriznanie práva na výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok Súťaže bude
zistené dodatočne (po určení víťaznej pracovnej skupiny v súlade s týmto Štatútom), najneskôr
však
do momentu odovzdania výhry jednotlivým členom víťaznej pracovnej skupiny.

4. Výhra odovzdaná výhercom predstavuje výhru po zdanení. Vzhľadom na to, že sa jedná o finančnú
výhru prevyšujúcu pre jednotlivého výhercu sume 350 Eur, zdanenie zabezpečí v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Organizátor.
5. Zapojením sa do Súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže a týmto Štatútom a zároveň poskytuje
Organizátorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum
narodenia, email, kontaktné telefónne číslo, číslo bankového účtu a adresa na účely organizovania tejto
Súťaže a pre doručenie výhry v zmysle ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov. Práva
súťažiaceho pri spracúvaní osobných údajov podliehajú najmä režimu zákona o ochrane osobných
údajov (napr. § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov). Poskytnutie a udelenie súhlasu so
spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné, avšak jeho neudelenie, resp. neposkytnutie sa považuje
za porušenie ustanovení tohto Štatútu a podmienok Súťaže, s ktorým je spojený zánik práva na výhru.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je súťažiaci, resp. výherca oprávnený kedykoľvek odvolať
písomne zaslaným oznámením na adresu sídla Organizátora. Odvolanie súhlasu so spracúvaním
osobných údajov sa považuje za neposkytnutie požadovanej súčinnosti zo strany súťažiaceho a za
porušenie ustanovení tohto Štatútu a podmienok Súťaže, s ktorým je spojený zánik práva na výhru.
6. Aktuálne znenie Štatútu bude k dispozícii na požiadanie v sídle Organizátora alebo na webovej stránke
www.innovationgeeks.sk
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