Štatút súťaže Noc múzeí a galérií 2022 (NMAG 2022)
Štatút (ďalej len „Štatút“) súťaže Noc múzeí a galérií 2022 (ďalej len „Súťaž“) upravuje podmienky
účasti na Súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností, potrebných na jej realizáciu a vymedzuje
podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov Súťaže.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Slovenské národné múzeum, sídlom Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16, IČO:
00 164 721 , štátna príspevková organizácia oprávnené konať na základe Rozhodnutia Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky č. MK -4541/2017-110/15225 zo dňa 10. októbra 2017 o vydaní úplného
znenia zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea v znení Rozhodnutia Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea číslo: MK2493/2019-110/3868 zo dňa 14. marca 2019.

2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 14.05.2022 do 15.05.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do
Súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže
Účastníkom Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) môže byť každá fyzická osoba, ktorá má viac ako 16 rokov
a splní podmienky súťaže. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu Súťaže zúčastniť iba so súhlasom
svojho zákonného zástupcu, pričom Organizátor je oprávnený si vyžiadať kedykoľvek v priebehu
Súťaže od Súťažiaceho doloženie tohto súhlasu.

4. Podmienky účasti v súťaži
Podmienkou zapojenia sa do Súťaže je uverejnenie fotografie z podujatia NMAG 2022 (fotografia
z výstavy, živého podujatia a pod.), prostredníctvom platformy Instagram a pridanie označenia
#nmag2022sutaz . Obsah fotografie musí jednoznačne súvisieť s aktuálnym ročníkom NMAG. Pre
zapojenie do Súťaže je potrebné mať zapnutý verejný profil na Instagrame. Súťažiaci musí mať
k fotografiám zapojeným do Súťaže všetky autorské práva a tieto nesmú porušovať akékoľvek práva
tretích osôb. Fotografie musia byť vyhotovené samotným Súťažiacim.

5. Výhra
Výhry, ktoré Organizátor v Súťaži poskytne, sú: 3x 2 ks. ročné vstupenky do 18 múzeí SNM na
Slovensku, 1x zážitkovú prehliadku Bojnického zámku, 1x 2 ks. ročné vstupenky do SNM –
Historického múzea v Bratislave, 2x 2 ročné vstupenky do STM-Dopravného múzea, 1x zážitkovú
prehliadku „pokladov“ Univerzitnej knižnice, 1x vzdelávací program pre celú triedu v SNM –
Historickom múzeu a 1x sada zaujímavých publikácií z proveniencie múzeí a galérií na Slovensku. Do
Súťaže sú vložené ceny, ktoré je možné vyhrať. Každý oprávnený výherca získa iba 1 cenu. Výhry do
Súťaže zabezpečil Organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa
zaväzuje súťažiacich informovať najneskôr jeden (1) pracovný deň pred dňom žrebovania výhercov, a
to formou oznámenia o zmene výhry, ktoré bude uverejnené na webovej stránke nmag.snm.sk

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do Súťaže bude víťaz (ďalej len „Výherca“) vybraný spomedzi
platne prihlásených Súťažiacich, formou náhodného výberu žrebovaním prostredníctvom softvéru,
ktoré sa uskutoční dňa 16.5.2022 o 10.00 h.
Výherci budú zverejnení na webovej stránke nmag.snm.sk vo forme nick používaný na službe
Instagram a priamo kontaktovaní Organizátorom prostredníctvom služby Instagram. Ak Výherca
nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní odo dňa, kedy ho Organizátor kontaktoval a neprejaví
záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry: 1) osdobné prevzatie, alebo 2)
zaslaním na adresu (v prípade poskytnutia osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, poštová
adresa). Ak nedôjde k osobnému prevzatiu, a ak to povaha výhry umožňuje, výhra bude zaslaná
poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. Organizátor zasiela výhry výlučne na adresy
na území Slovenskej republiky.

8. Ochrana osobných údajov
Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci
riadne informovaný v zmysle, upravujúcich ochranu osobných údajov o rozsahu, dôvode a pravidlách
spracúvania osobných údajov.
Práva Súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu nariadenia (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 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“).
Zapojením sa do Súťaže a poskytnutím osobných údajov Súťažiaci poskytuje Organizátorovi súhlas na
spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo na účely
organizovania tejto Súťaže, zverejnenie výsledkov Súťaže a pre doručenie výhry, čo je zároveň
nevyhnutným predpokladom a odôvodneným očakávaním účastníkov tohto vzťahu.
Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie je dobrovoľné. Osobné údaje Súťažiaceho budú
Organizátorom spracúvané po dobu trvania Súťaže. Osobné údaje Súťažiaceho ani výhercu nebudú
predmetom automatizovaného spracúvania resp. nebudú predmetom profilovania a nebudú prenášané
do tretích krajín. Osobné údaje súťažiacich nebudú poskytnuté na spracovanie iným
prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, uplatnenia práv, alebo v
prípade záujmu kontaktovať osobu zodpovednú za dohľad nad ochranou osobných údajov u
Organizátora nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: zodpovedna.osoba@snm.sk. Viac
informácií na https://www.snm.sk/o-nas/dokumenty#menu

9. Záverečné ustanovenia
Každý Súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť
META (pôvodným označením Facebook) nemá voči Súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži
spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Súťažiaci uverejnením fotografie vyhlasuje a zaručuje sa, že disponuje súhlasom od všetkých osôb,
zobrazených na fotografii (resp. ich zákonných zástupcov, ak ide o osoby mladšie ako 18 rokov) na ich
vyobrazenie a vyobrazenie prejavov osobnej povahy týchto osôb na fotografii, na zverejnenie
fotografie, na ktorom sú tieto osoby a prejavy ich osobnej povahy zobrazené a že takáto fotografia
nezasahuje do práv a oprávnených záujmov vyobrazených osôb.
Súťažiaci zapojením sa do Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za
uverejnenú fotografiu a za dôsledky jej zverejnenia, tzn. v prípade, že vyjde najavo, že Súťažiaci
svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské či osobnostné práva, je za takéto
porušenie plne zodpovedný..
Na výhry nevzniká právny nárok. Organizátor nehradí Súťažiacemu žiadne náklady, ktoré mu vzniknú
v súvislosti s účasťou v Súťaži resp. s výhrou.
Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu, a to ani na takú, ktorá
spĺňa štatút Súťažiaceho definovaný pre účely tejto Súťaže.
Výhru v tejto súťaži nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov súdne vymáhať, výmena výhry za peniaze v hotovosti alebo za iné nepeňažné
plnenie je vylúčená. Výherca nemôže ani požadovať zámenu výhry a nemá nárok na akékoľvek iné
plnenia zo strany Organizátora než tie, ktoré sú uvedené v Štatúte.
Súťažiaci účasťou v Súťaži vyjadruje súhlas s podmienkami Súťaže upravenými v tomto Štatúte
a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento Štatút a podmienky Súťaže v ňom
obsiahnuté. Všetky zmeny Štatútu Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná,
spravovaná, alebo inak spájaná s Instagramom a nie je s Instagramom inak spojená.

V Bratislave, dňa 13. mája 2022

