Štatút súťaže o návrh tváre umelej inteligencie Tatra banky

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže "Súťaž o návrh tváre umelej inteligencie Tatra
banky " (ďalej v texte len „Súťaž“). Tento štatút je jediný dokument, ktorý záväzne upravuje pravidlá
Súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky Súťaže.
I.

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

1.
Vyhlasovateľom Súťaže je obchodná spoločnosť Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č.: 71/B (ďalej v texte aj ako „Banka“ alebo „Vyhlasovateľ súťaže“).
2.
Organizátorom Súťaže je obchodná spoločnosť Studio Echt, s.r.o., IČO: 31 644 457, so sídlom
Hodálova 471/3, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 111296/B (ďalej v texte len „Organizátor súťaže“).
II.
1.

Cieľ Súťaže

Cieľom Súťaže je navrhnúť tvár umelej inteligencie Vyhlasovateľa súťaže.
III.

Trvanie Súťaže

1.
Súťaž bude prebiehať v období od 12.06.2019 do 15.07.2019 vrátane na území Slovenskej
republiky.
2.
Na riadne zapojenie sa do Súťaže a získanie účasti v nej je potrebné v čase trvania Súťaže splniť
všetky podmienky účasti uvedené v tomto štatúte.
3.
Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž ukončiť za podmienok stanovených zákonom a v
prípade udalostí vis maior (odpadnutie účelu súťaže, nemožnosť plnenia predmetu súťaže).
IV.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1.
Súťaže sa môže zúčastniť:
a) každá fyzická osoba vo veku od 18 rokov, t. j. osoba ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území
Slovenskej republiky, v období zapojenia do Súťaže je plne spôsobilá na právne úkony,
b) samostatne zárobkovo činná osoba s miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
c) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky,
a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa článku V. tohto štatútu (ďalej v texte len „Účastník
súťaže“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby uvedené v článku VII. bod 1 tohto štatútu.
V.

1.

Priebeh súťaže

Súťažiaci sa prihlasujú do Súťaže svojím portfóliom prác najneskôr do 15.6.2019. Portfóliá
odosielajú na emailovú adresu creative@tatrabanka.sk. Porota zložená zo zamestnancov Vyhlasovateľa
súťaže a Organizátora súťaže následne vyberie minimálne 10 finalistov, na základe kvality portfólií a
vhodnosti štýlu tvorby autora s prihliadnutím na zamýšľané výsledné dielo - tvár umelej inteligencie
Tatra banky. Rozhodujúcimi atribútmi sú atraktivita rukopisu autora, remeselná zručnosť, skúsenosti a
možnosti digitalizácie výsledného diela. Výber prebehne najneskôr do stredy 19.6.2019.

2.

Vybraným Účastníkom súťaže podľa článku V. bod 1 budú zaslané zadania vo formáte
prezentácie so všetkými potrebnými informáciami spolu s návrhom Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy,
ktorú je povinný každý vybraný Účastník súťaže pre splnenie podmienok Súťaže podpísať a doručiť
Organizátorovi súťaže v lehote 5 pracovných dní od doručenia. Pre zamedzenie akýchkoľvek
pochybností nesplnenie podmienky doručenia podpísanej Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy má za
následok nesplnenie podmienok Súťaže, t.j. vylúčenie súťažiaceho ako Účastníka súťaže. Pre účely
počítania lehoty na 5 pracovných dní sa za doručenie Účastníkovi súťaže považuje emailové doručenie
zo strany Organizátora súťaže.
3.
Každý Účastník súťaže má k dispozícii možnosť úvodnej telefonickej konzultácie a následných
otázok emailom. Organizátor súťaže sa zaväzuje odpovedať najneskôr do 24 hodín od obdržania otázky.
4.
Výsledné návrhy budú musieť byť odovzdané v digitálnom formáte v najmenej FULL HD
rozlíšení na transparentnom pozadí. Zároveň ich Účastníci súťaže budú musieť vložiť do pripravených
šablón podstránky a reklamnej plochy.
5.
Všetky návrhy vybraných Účastníkov súťaže, ktorým boli zaslané zadania podľa bodu 2. tohto
článku musia byť doručené najneskôr 29.6.2019 do 23:59 na creative@tatrabanka.sk. Návrhy doručené
po tejto lehote nebudú do Súťaže zaradené.
6.
Z doručených návrhov/diel bude vyberať víťazov odborná porota zložená zo zástupcov
akademickej obce - Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, riadiacich pracovníkov Vyhlasovateľa
súťaže a zo zástupcov agentúry MADE BY VACULIK, s. r. o., IČO: 35 761 814, so sídlom Búdková
28, 811 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č.: 18652/B. Autor víťazného diela, ktorému porota udelí 1. miesto, získa odmenu 2000 ,- Eur a ďalších
5000,- Eur za dopracovanie diela na základe obdržanej spätnej väzby a jeho prípravu na nasadenie do
produkcie. Autor diela, ktorému porota udelí druhé miesto, získa odmenu 2000,- Eur a autor diela,
ktorému porota udelí tretie miesto, získa 1000,- Eur. Vyhlasovateľ súťaže / Organizátor súťaže si
vyhradzuje právo nevyhlásiť víťaza Súťaže v prípade, ak odborná porota vyhodnotí, že ani jeden zo
zaslaných návrhov/diel nespĺňa vymedzené požiadavky podľa zadania v zmysle bodu 2 tohto článku.
Každý Účastník súťaže získa skicovné vo výške 300,- Eur najneskôr do 30 dní od doručenia podpísanej
Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy Organizátorovi/Vyhlasovateľovi súťaže.
7.
Atribúty pre určenie poradia víťazných diel sú určené maticou, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu
č. 1 tohto štatútu.
VI.

Odmena a jej odovzdanie

1.
Organizátor súťaže informuje Účastníka súťaže o výhre v Súťaži a získaní odmeny
prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré Účastník súťaže poskytol Organizátorovi súťaže a dohodne
sa s ním na odovzdaní odmeny.
VII.

Osobitné ustanovenia

1.
Zamestnanci Vyhlasovateľa súťaže, Organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle
ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na Súťaži vylúčení.
2.
Ak sa preukáže, že Účastník súťaže nespĺňa podmienku účasti podľa bodu 1) tohto článku, nárok
tejto osoby na odmenu nevzniká, odmena sa neodovzdá a prepadá v prospech Vyhlasovateľa súťaže.
3.
V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho
usporiadania Súťaže si Vyhlasovateľ/Organizátor súťaže vyhradzuje právo Súťaž ukončiť alebo
pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte alebo bez oznámenia a akejkoľvek

náhrady zablokovať účasť na Súťaži tým Účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore
s dobrými mravmi.
4.
Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom (350,- Eur) sú predmetom dane z
príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na
verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení,
pričom Vyhlasovateľ súťaže ani Organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej
povinnosti úspešného Účastníka súťaže.
5.
Vyhlasovateľ súťaže ani Organizátor súťaže nehradí Účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré
týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži s výnimkou skicovného, ktoré je upravené v Zmluve
o dielo.
6.
Účasťou v Súťaži prejavuje každý jej Účastník súhlas s pravidlami tejto Súťaže a s tým, že
Vyhlasovateľ súťaže, resp. Organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, resp. iné zverené
informácie o Účastníkoch súťaže v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné
a propagačné účely Vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku Účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
7.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto Súťaže,
kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je
povinný zverejniť.
VIII.

Osobné údaje a osobnostné práva

Účastníkovi súťaže, podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 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, vyplývajú práva na
ochranu osobných údajov.
Organizátor súťaže informuje Účastníka súťaže ako dotknutú osobu nasledovne:
Účel spracúvania je účasť na Súťaži za účelom navrhnúť tvár umelej inteligencie Vyhlasovateľa
súťaže. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely
identifikovania Účastníka súťaže a odovzdania výhry.
Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a)
všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. Právny základ
výhercov: § 13 ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 18/2018 Z. z.
Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: meno, adresa, e-mail, telefónny kontakt a budú uchovávané
po dobu jedného roka od uplynutia Súťaže, pričom Súťaž uplynie až po odovzdaní všetkých odmien;
údaje Účastníkov súťaže uchováva Vyhlasovateľ súťaže pre účely daňové, účtovné a archivačné
Príjemca osobných údajov
Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva, ktoré si môže uplatniť
v prípade určeného právneho základu a to na základe Článku 15 až 22 GDPR:
1.
Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Môže tak urobiť zaslaním e-mailu

na adresu dpo@tatrabanka.sk, v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných
údajov pre účely súťaže.
2.
Získať potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a kópiu spracúvaných
osobných údajov.
3.
Opraviť nesprávne/neaktuálne osobné údaje alebo doplniť neúplné osobné údaje.
4.
Vymazať osobné údaje po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov; po zániku účelu
spracúvania osobných údajov; v prípade nezákonného spracúvania osobných údajov; po namietaní
spracúvania.
5.
Obmedziť spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba napadne ich správnosť; osobné
údaje sú nesprávne a dotknutá osoba nežiada o ich vymazanie.
6.
Získať osobné údaje od prevádzkovateľa / Vyhlasovateľa súťaže v zrozumiteľnej, bežne
využívanej forme a súčasne si uplatniť právo na prenos osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi
bez toho, aby tomu prevádzkovateľ akýmkoľvek spôsobom bránil.
7.
Namietať proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu (vyhodnotenie osobných
znakov a charakteristík dotknutej osoby pre potreby analýzy dotknutej osoby).
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva kontaktovaním zodpovednej osoby (email:
dpo@tatrabanka.sk). Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov
u prevádzkovateľa / Vyhlasovateľa súťaže je nezákonné, má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu
osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk)
Prenos osobných údajov do zahraničia
Údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín.
IX.

Záverečné ustanovenia

1.
Tento štatút je zverejnený na webovom sídle Organizátora súťaže a je uložený u Vyhlasovateľa
súťaže.
2.
Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Vyhlasovateľa
súťaže.

V Bratislave dňa 11.06.2019

Oznámenie: Po zasadnutí poroty dňa 10. 7. 2019 boli vybraní nasledovní výhercovia:
1. miesto: Martin Pyšny
2. miesto: Ján Šicko
3. miesto: Ján Vajsábel

