
Štatút súťaže „Miss Internet 2010“ 
 

I. 
Vyhlasovatelia a organizátori súťaže 

1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Miss Internet 2010“ je spoločnosť 4ME MEDIA s. r. o., 
Kukuričná 1, 831 03 Bratislava, IČO: 44 017 103, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 51129/B. Hlavným partnerom súťaže je spoločnosť GLV 
Cosmetics, s.r.o., Kolonia 260/10, 935 62 Pohronský Ruskov, IČO: 45 517 177, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 26523/N. 

2. Predmetom Štatútu je stanovenie pravidiel súťaže „Miss Internet 2010“ (ďalej v texte len 
„Súťaž“) na webovej stránke www.4me.sk. 
 

II. 
Termíny konania súťaže 

1. Súťaž sa bude konať v čase od 01.10.2010 do 31.10.2010 - vrátane. 
2. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude uverejnené na stránke www.4me.sk do 03.11.2010. 
 

III. 
Účastníci súťaže 

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá žena, ktorá sa na stránke www.4me.sk zaregistruje v termíne od 
01.10.2010 do 30.10.2010 – vrátane a nahrá na stránku www.4me.sk svoju fotografiu, čím súhlasí 
s týmto Štatútom Súťaže a s ďalšími podmienkami špecifikovanými počas Súťaže. Rovnako bude 
do súťaže automaticky prihlásená každá žena, ktorá sa na stránke zaregistrovala pred vyhlásením 
súťaže a nahrala na stránku www.4me.sk svoju fotografiu. V prípade nezáujmu o súťaž môže 
akýkoľvek používateľ svoju fotografiu odstrániť. 

2. Osobami vylúčenými zo Súťaže sú zamestnanci spoločností 4ME MEDIA s. r. o. a GLV Cosmetics, 
s.r.o., ako aj ich všetkých dcérskych a subdodávateľských firiem podieľajúcich sa na príprave a 
realizácii Súťaže. 

3. Účasť v Súťaži začína zaregistrovaním sa na www.4me.sk a nahraním svojej fotografie na stránku 
www.4me.sk. 

4. Pre určenie a rozhodnutie, či má súťažiaci právo na výhru a aká bude jej výška, budú 
rozhodujúce počty hodnotení fotografií a ich priemerná známka. 

5. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek 
rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie 4ME MEDIA s. r. o. bez ohľadu na 
akékoľvek iné dojednania alebo dohody so Súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v 
mene Súťažiaceho. 

6. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, 
ak účastník súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo Súťaže 
vylúčený a organizátorovi zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých 
informácii. 

7. Účasťou v súťaži „Miss Internet 2010“ súťažiaci potvrdzuje, že súhlasí so všetkými ustanoveniami 
Štatútu Súťaže a považuje ich za záväzné. Účastníci, ktorí porušia Štatút Súťaže, budú okamžite 
zo Súťaže vylúčení. 

8. Účastníci Súťaže súhlasia s tým, že osobné údaje, ktoré poskytnú 4ME MEDIA s. r. o. a to najmä 
ich emailové adresy budú zálohované a používané vyhlasovateľom a hlavným partnerom súťaže 
pre účely zasielania reklamných informácií a ďalšej propagácie. 4ME MEDIA s. r. o. a GLV 
Cosmetics, s.r.o. sú oprávnené osobné údaje súťažiacich používať výlučne v súlade so zákonom 
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov najmä s ust. § 6 ods. 2 
uvedeného zákona. 

9. Účastníci Súťaže udeľujú vyhlasovateľovi súťaže výslovný súhlas s používaním ich mena 
a fotografie spojených s ich účasťou v Súťaži a zaznamenaných 4ME MEDIA s. r. o. v súvislosti s 
výrobou a propagovaním Súťaže na web stránke www.4me.sk alebo web stránkach partnerov. 

10.Súhlas je časovo obmedzený na obdobie 1.10.2010 - 31.10.2011, je bezodplatný a nie je územne 
limitovaný. 

11.Víťaz Súťaže berie na vedomie, že stráca nárok na výhru v Súťaži v prípade, ak nebude reagovať 
(odpovedať) na komunikáciu so zástupcom 4ME MEDIA s. r. o. a/alebo nevykoná úkony smerujúce 
k nadobudnutiu vlastníckeho práva k výhre do 3 pracovných dní po skončení Súťaže. Vyhlasovateľ 
súťaže si vyhradzuje právo, v prípade žiadnej spätnej odozvy na komunikáciu s výhercom Súťaže, 



určiť a následne odmeniť náhradného výhercu. Tento sa stáva výhercom v momente, kedy 
potvrdí akceptáciu výhry. 

 
IV. 

Pravidlá a podmienky súťaže, sťažnosti 
1. Súťaž prebieha v termíne od 01.10.2010 do 31.10.2010. 
2. Súťažiaci sa môže zúčastniť Súťaže tak, že sa v termíne od 01.10.2010 do 31.10.2010 - vrátane 

zaregistruje do Súťaže na www.4me.sk a nahrá na stránku www.4me.sk svoju fotografiu. 
Rovnako bude do súťaže automaticky prihlásená každá žena, ktorá sa na stránke zaregistrovala 
pred vyhlásením súťaže a nahrala na stránku www.4me.sk svoju fotografiu. V prípade nezáujmu 
o súťaž môže akýkoľvek používateľ svoju fotografiu odstrániť. 

3. Fotografie účastníkov Súťaže budú hodnotiť zaregistrovaní návštevníci portálu www.4me.sk 
spôsobom na to určeným umiestneným pod fotografiou súťažiaceho, na stupnici od 1 do 5, 
pričom 1 znamená najlepšie a 5 znamená najhoršie hodnotenie. 

4. 4ME MEDIA s. r. o. si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných 
podmienok súťaží, najmä pre prípad podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a 
získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, 
zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo Súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži 
a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. 

5. 4ME MEDIA s. r. o. má výhradné právo zmeniť tento Štatút súťaže. 
6. Rozhodnutie 4ME MEDIA s. r. o. týkajúce sa akýchkoľvek sťažností Súťažiacich je konečné. 
7. Pokiaľ účastník podá sťažnosť počas Súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená 

okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí 
Súťaže ale bola podaná po skončení Súťaže, 4ME MEDIA s. r. o. o sťažnosti rozhoduje do 30 
pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená 
najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže na adresu organizátora súťaže, alebo 
prostredníctvom e-mailu na adresu: info@4me.sk s označením „sťažnosť na súťaž Miss Internet 
2010“. 

8. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu Súťaže sa viaže, 
čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha. 

9. Sťažnosť, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené, nebude považovaná za platnú a Organizátor 
súťaže si vyhradzuje právo na ňu nereagovať. 
 

V. 
Výhry 

1. Základnou výhrou v súťaži je Balíček dekoratívnej kozmetiky značky e.l.f. v hodnote 50 €. 
 

VI. 
Vyhodnotenie súťaže a zverejnenie výsledkov 

1. Výherca Súťaže bude určený v súlade s podmienkami súťaže podľa čl. IV. Ods.2., 3.,4.,5., 
6., 7., 8. a 9. 
2. Výherca Súťaže bude o výhre informovaný, a to e-mailom na adresu zadanú pri registrácii, 

najneskôr do 2 pracovných dní od priznania výhry. 
3. Výherca Súťaže bude uverejnený na www.4me.sk najneskôr do 3 dní od vyhodnotenia Súťaže. 
 

VII. 
Odovzdanie výhier 

1. Výhra bude výhercovi Súťaže zaslaná poštou na adresu, ktorú výherca Súťaže poskytne 
Organizátorovi súťaže, a to najneskôr do 15.11.2010. 

2. Ak sa Výhra z akéhokoľvek dôvodu vráti odosielateľovi, zaniká nárok výhercu na túto výhru 
okamihom jej spätného doručenia odosielateľovi. 

 
VIII. 

Osobitné ustanovenia 
1. Práva z duševného vlastníctva, ktoré vzniknú ako výsledok prevádzkovania Súťaže, ako aj obsah 

týchto práv sa stávajú vlastníctvom 4ME MEDIA s. r. o. a Súťažiaci je povinný na náklady 4ME 
MEDIA s. r. o. poskytnúť potrebnú súčinnosť na prevod práv duševného vlastníctva, ktoré 
Súťažiacemu vznikli počas účasti v Súťaži, na 4ME MEDIA s. r. o 

2. Súťažiaci nesmie: 



a) reprodukovať akékoľvek materiály súvisiace so súťažou alebo jej organizátorom bez 
predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu 4ME MEDIA s. r. o., 

b) spôsobiť, umožniť alebo pokúsiť sa spôsobiť akékoľvek porušenie práv duševného vlastníctva 
4ME MEDIA s. r. o. alebo práv využívaných 4ME MEDIA s. r. o. na základe licencie. 

3. Organizátor súťaže sa zaväzuje všetky informácie, ktoré jej Súťažiaci poskytnú na účely Súťaže 
zálohovať, používať a spracovávať v súlade s platnou legislatívou upravujúcou ochranu osobných 
údajov. Získané osobné údaje budú použité pre účasť v hre, pre odovzdanie výhier a pre 
prípadné zasielanie informačných alebo komenrčných údajov súťažiacim. Organizátor sa ďalej 
zaväzuje neposkytnúť tieto údaje tretej osobe, s výnimkou e-mailových adries a adresy výhercu 
spoločnosti GLV Cosmetics, s.r.o. 

4. Registráciou a nahraním fotografie na web stránke www.4me.sk dáva Používateľ 
prevádzkovateľovi výslovný písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ako aj so 
spracovaním a archiváciou údajov za účelom realizácie direct mailingu a identifikácie užívateľa 
ako výhercu Súťaže, do ktorej sa zapojil. Súhlas užívateľa so spracovaním osobných údajov je 
platný na časovo neobmedzenú dobu, respektíve do doby odvolania súhlasu. Súhlas so 
spracovaním osobných údajov je možné odvolať výlučne po doručení písomnej žiadosti 
Prevádzkovateľovi. Táto žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje, ku ktorým sa súhlas so 
spracovaním osobných údajov viaže a dátum, ku ktorému sa súhlas odvoláva. Po doručení 
žiadosti užívateľa na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov budú osobné údaje 
užívateľa podľa § 13 ods. 1 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov, bezodkladne zlikvidované. Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov 
a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v 
informačných systémoch. 

5. Tieto Podmienky súťaže sa riadia slovenským právom a sú zostavené v súlade s platnou 
legislatívou Slovenskej republiky. 

6. Podmienky súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na web stránke 
www.4me.sk. 


