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 18. februára 2019 

  

  

Podmienky súťaže #EUROat20 ECB-QuizClash  

Európska centrálna banka (ECB), v spolupráci so spoločnosťou MAG Interactive AB, pri príležitosti 

20. výročia eura usporadúva súťažný kvíz. Súťaž „#EUROat20 QuizClash” bude prebiehať od 

18. februára 2019 10.00 hod. SEČ do 10. marca 2019 23.59 hod. SEČ. 

Do súťaže sa prostredníctvom aplikácie QuizClash
1
 [link] môže zapojiť každý, kto má bydlisko 

v  Európskej únii (EÚ)
2
 a spĺňa podmienky registrácie v súťaži. 

Priebeh a podmienky kvízu a súťaže: 

1. Stiahnite si mobilnú aplikáciu QuizClash a vytvorte si účet (zadajte používateľské meno, 

e-mailovú adresu a heslo). 

2. Absolvujte celý kvíz „#EUROat20“ na úvodnej stránke aplikácie. 

3. Po skončení súťaže (10. marca 2019) sa uskutoční losovanie, v ktorom bude spomedzi 

účastníkov so správnymi odpoveďami na všetkých 18 otázok kvízu vybraných 30 víťazov. 

4. Víťazi dostanú v rámci aplikácie QuizClash oznámenie (push notification), aby MAG Interactive 

AB poslali e-mail na prevzatie výhry. Prijímanie takýchto oznámení je potrebné povoliť 

v nastaveniach aplikácie i vášho mobilného zariadenia. 

5. Od poslania oznámenia majú víťazi desať pracovných dní na poslanie e-mailu na kontaktnú 

adresu na overenie spôsobilosti a uplatnenie nároku na cenu. Zároveň si musia prečítať 

a akceptovať tieto podmienky, ako aj podmienky spracovania osobných údajov. 

6. Po overení spôsobilosti si každý víťaz bude môcť zvoliť jednu z dvoch cien: mesačný lístok 

Interrail Global Pass bez možnosti prerušenia platnosti alebo iPad Pro (10,5“, 64 GB). Ceny 

udeľuje ECB.  

7. Víťazi majú nárok len na jednu cenu.  

8. Zamestnanci a pracovníci Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a MAG Interactive AB 

a ich blízki príbuzní (manželky/manželia, partnerky/partneri, rodičia, deti a súrodenci) sú zo 

súťaže vylúčení. 

9. Platia i podmienky poskytovania služieb MAG Interactive AB [link].  

                                                      
1
  Na základe podmienok spoločnosti MAG Interactive AB musia záujemcovia o používanie jej hier 

a služieb dosahovať nasledujúci minimálny vek, ktorý sa líši v závislosti od krajiny pôvodu: 16 rokov – 
Francúzsko, Holandsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Slovensko; 15 rokov – Fínsko; 
14 rokov – Rakúsko; 13 rokov – všetky ostatné krajiny. 

2
  Európsku úniu tvoria nasledujúce krajiny: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, 

Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, 
Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, 
Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko. 

https://www.maginteractive.com/
http://cdn.maginteractive.com/privacy/MAG_Terms_of_Service.html
http://cdn.maginteractive.com/privacy/MAG_Terms_of_Service.html
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Registrácie, ktoré sú v rozpore s týmito podmienkami, budú mať za následok diskvalifikáciu príslušnej 

osoby.  

 

Ochrana údajov 

1. Právny rámec ochrany údajov vzťahujúci sa na ECB 

Všetky osobné údaje účastníkov budú spracované v súlade s právnymi predpismi Európskej únie 

o ochrane údajov
3
.  

2. Aké osobné údaje spracúvame? 

ECB bude spracúvať osobné údaje, ktoré víťazi poskytnú v registračnom formulári, napr. používateľské 

meno a e-mailovú adresu, ako aj akékoľvek ďalšie informácie potrebné na doručenie vybranej ceny 

(napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu a v prípade voľby lístka Interrail Global Pass národnosť 

a číslo pasu alebo občianskeho preukazu). 

3. Kto zodpovedá za spracovanie vašich osobných údajov? 

ECB je správcom údajov a generálne riaditeľstvo ECB pre komunikáciu zodpovedá za spracovanie 

osobných údajov.  

Súťaž organizačne zabezpečuje externá švédska spoločnosť MAG Interactive AB, ktorá spracúva údaje 

získané prostredníctvom mobilnej aplikácie QuizClash. 

4. Prečo spracúvame vaše osobné údaje a na akom právnom základe? 

Všetky osobné údaje sa zhromažďujú a spracúvajú na základe súhlasu účastníkov na účely riadenia 

súťaže, napr. kontaktovania účastníkov a poskytovania relevantných informácií, udeľovania cien 

a zverejňovania mien a priezvisk alebo používateľských mien víťazov na internetovej stránke ECB 

a/alebo národných centrálnych bánk ESCB a/alebo iných inštitúcií EÚ, ako aj v sociálnych médiách ako 

Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn. 

Poskytnutím požadovaných osobných údajov účastníci vyjadrujú svoj súhlas s uvedeným spracovaním, 

ktorý však môžu kedykoľvek odvolať e-mailom na adresu generálneho riaditeľstva ECB pre komunikáciu 

ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu. Odvolanie súhlasu vedie k zastaveniu budúceho spracovania údajov, 

avšak bez vplyvu na právoplatnosť ich predchádzajúceho spracovania. 

5. Kto má prístup k vašim osobným údajom? 

Osobné údaje účastníkov uvedené v registračnom formulári budú poskytnuté nasledujúcim subjektom:  

 vybraným zamestnancom generálneho riaditeľstva ECB pre komunikáciu povereným riadením 

súťaže, 

 vybraným zamestnancom externého dodávateľa, MAG Interactive AB, ktorí poskytujú podporu 

zamestnancom ECB povereným riadením súťaže, 

 vybraným zamestnancom nemeckej cestovnej kancelárie Westtours-Reisen GmbH, ktorá bude 

spracovávať údaje víťazov, ktorí si za cenu vyberú lístok Interrail Global Pass, na základe 

pokynov ECB a v jej mene. 

Mená, priezviská alebo používateľské mená víťazov zverejnené na internetovej stránke ECB a v jej 

profiloch v sociálnych médiách budú prístupné širokej verejnosti.  

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje? 

ECB bude osobné údaje uschovávať po dobu troch mesiacov od ich poskytnutia. Po uplynutí 

trojmesačnej lehoty budú údaje vymazané. 

                                                      
3
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES. 

mailto:ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1725
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Osobné údaje zverejnené na internetovej stránke alebo v sociálnych sieťach ECB (Facebook, Instagram, 

Twitter alebo LinkedIn) budú archivované po dobu uvedenú vo vyhláseniach o spracovaní osobných 

údajov príslušných stránok/sietí. 

7. Vaše práva 

V súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 máte právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, 

vymazanie (s určitými obmedzeniami) a obmedzenie ich spracovania. Svoje práva môžete uplatniť 

odoslaním e-mailu generálnemu riaditeľstvu ECB pre komunikáciu na adresu 

ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu. 

S otázkami týkajúcimi sa osobných údajov sa môžete obrátiť na referenta ECB pre ochranu osobných 

údajov dpo@ecb.europa.eu.  

V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov máte zároveň právo sa kedykoľvek obrátiť na 

Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. 

 

Odvolanie, príslušné právo 

ECB a MAG Interactive AB si vyhradzujú právo súťaž kedykoľvek úplne alebo čiastočne odvolať. 

Súťaž sa riadi nemeckým právom. O všetkých prípadoch, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto 

podmienkach, s konečnou platnosťou rozhoduje ECB. Všetky nároky musia byť vznesené do dvoch 

mesiacov od skončenia súťaže. 

 

Tento preklad je informatívny, právne záväzné je len anglické znenie podmienok tejto súťaže. 

mailto:ecbyouthinitiatives@ecb.europa.eu
mailto:dpo@ecb.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/

