
MILÝ JEŽIŠKO, K VIANOCIAM SI PRAJEM… 
VIANOČNÁ VÝZVA PRE DETI 

1. Do vianočnej výzvy je možné sa zapojiť v období od 
17. 11. 2022 do 17. 12. 2022. Jej cieľom je inšpirovať 
rodičov k podpore detskej fantázie a tvorivosti pri tvorbe 
vianočných prianí.

2. Splniť všetky detské priania a sny sa nám nepodarí, ale 
jedno, najpútavejšie prianie odmeníme jedným zlatým 
investičným 1g zliatkom Lady FORTUNA.

3. Vianočná výzva je určená pre deti vo veku od 7  
do 12 rokov. Do vyhodnotenia budú zahrnuté všetky  
listy Ježiškovi, ktoré budú doručené spoločnosti 
IBIS InGold do 17. 12. 2022 vrátane prostredníctvom 
kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na webe 
spoločnosti, prípadne bude sprostredkovaný na firemných 
sociálnych sieťach. Doručenie správy bude odosielateľovi 
potvrdené na kontaktný e-mail odosielateľa uvedený vo 
formulári. Prvých 100 detí, ktoré sa podelia o svoje priania, 
získa malú pozornosť ako poďakovanie za účasť.

4. Nárok na odmenu získa zákonný zástupca školáka/školáčky, ktorý/á vlastnoručne vytvorí (tzn. je autorom) 
najpútavejší vianočný list Ježiškovi a jeho kópiu (kvalitný, čitateľný scan či fotografiu) zašle spoločnosti  
IBIS InGold. Hodnotená bude obsahová, textová aj vizuálna nápaditosť spracovania.

5. V súlade so zákonom na ochranu osobných údajov je potrebné, aby v kontaktnom formulári bolo uvedené 
meno a vek dieťaťa, ktoré sa do vianočnej výzvy zapojilo. Vzhľadom na to, že prípadnú výhru bude preberať 
osoba oprávnená konať za dieťa, bude potrebné tiež poskytnúť meno, priezvisko, kontaktnú e-mailovú 
adresu, prípadne telefónne číslo a doručovaciu adresu zákonného zástupcu dieťaťa.

6. Autorské práva vzťahujúce sa na príspevky (v podobe obrázkového aj textového materiálu) zaslané v rámci 
vianočnej výzvy sú zákonnými zástupcami maloletých detí postúpené v plnom rozsahu a bez nároku na akékoľvek 
finančné náhrady firme IBIS InGold. Zaslané listy môžu byť zverejňované bez časového obmedzenia vo všetkých 
bežne používaných médiách spoločnosti IBIS InGold, samostatne alebo ako súčasť marketingového materiálu 
alebo prezentácie spoločnosti. V prípade, že súčasťou zaslaného príspevku budú fotografie, potom osoba, 
ktorá ich zaslala, súhlasí tiež s ich zverejnením.

7. Výber najpútavejšieho listu vykoná hodnotiaca komisia zamestnancov IBIS InGold v zložení: Miroslava Sojková, 
Petr Špičák a Pavel Pokorný. Hodnotí sa obsahové stvárnenie, kreativita spracovania a celkový vizuál 

PODMIENKY

Spoločnosť IBIS InGold, a. s. pripravila pre deti našich zákazníkov a fanúšikov na sociálnych sieťach vianočnú 
zábavnú výzvu na rok 2022. Zapojiť sa môžu osoby, ktoré súhlasia s podmienkami uvedenými nižšie a tieto tiež 
spĺňajú.



V Prahe 16. 11. 2022

zaslaného diela. Každý člen hodnotiacej komisie bude môcť ku každému kritériu prideliť body v stupnici 
od 1 do 10 bodov (10 bodov pre ten z listov, ktorý najviac zaujal). V prípade zhodného celkového počtu 
bodov pri viacerých obrázkoch, prebehne u nich opakované hodnotenie, až do okamihu, keď bude vybraný 
jeden s najvyšším počtom bodov.

8. Autor víťazného listu bude zverejnený v médiách spoločnosti IBIS InGold najneskôr do 23. 12. 2022. Zákonný 
zástupca autora vyhodnoteného listu bude kontaktovaný na e-mailovej adrese, ktorú uviedol vo formulári pri 
odoslaní obrázku.

9. V prípade, že sa vyhodnoteného nepodarí kontaktovať do 31. 12. 2022, alebo odmenu odmietne 
prevziať, prechádza nárok na odmenu na ďalšieho v poradí. Zároveň je stanovené, že výhra nemôže byť 
kompenzovaná formou peňazí.

10. Vedenie spoločnosti IBIS InGold, a. s. si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou podľa 
vlastného uváženia. Ďalej si vyhradzuje právo skrátiť, prerušiť alebo zrušiť výzvu či zmeniť jej pravidlá. Odmena 
nemusí byť odovzdaná, ak by k jej získaniu došlo nečestným či špekulatívnym konaním.

1. Zapojením sa do Vianočnej výzvy pre deti udeľuje účastník spoločnosti IBIS InGold, a. s., so sídlom Rybná 
682/14, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, IČO 255 25 433, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 18 
ďalej len „Správca“) súhlas, aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení 
smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a 
nasledujúce osobné údaje:

• meno a priezvisko,

• e-mailová adresa,

• telefónne číslo,

• kontaktná adresa,

• meno a vek dieťaťa zaradeného do Vianočnej výzvy pre deti, ktorého je zákonným zástupcom.

V prípade ikonografického materiálu sa súhlas vzťahuje i na poskytnuté fotografie.

2. Vyššie uvedené údaje budú spracované v súvislosti so zapojením dieťaťa, ktorého je účastník zákonným 
zástupcom, vo Vianočnej zábavnej výzve pre deti s názvom „Milý Ježiško, na Vianoce si prajem...“. Pokiaľ 
udelí účastník súhlas s marketingovou komunikáciou, potom aj na tento účel.

3. Bližšie informácie o tom, ako bude spoločnosť IBIS InGold spracovávať odovzdané osobné údaje, sú k dispozícii 
v Právnom vyhlásení, ktoré je k dispozícii na webových stránkach spoločnosti IBIS InGold (pod nasledujúcim 
odkazom).

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

https://ibis.ibisingold.com/Main.aspx?M_=FOO&CT_=SDI&COUNTRY=SK

