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 3. mája 2021 

  
  

Podmienky súťaže #EuropeDay ECB-QuizDuel 

Európska centrálna banka (ECB), v spolupráci s MAG Interactive AB, pri príležitosti Dňa Európy 2021 
usporadúva súťažný kvíz. Súťaž bude prebiehať od 3. mája 2021 10.00 h SEČ do 23. mája 2021 
23.59 h SEČ. 

Do súťaže sa prostredníctvom aplikácie QuizDuel1 môže zapojiť každý, kto má bydlisko v  Európskej únii 
(EÚ)2 a spĺňa podmienky registrácie. 

Priebeh a podmienky kvízu a súťaže: 

1) stiahnite si mobilnú aplikáciu QuizDuel a prihláste sa, prípadne si vytvorte konto; 

2) absolvujte celý kvíz „#EuropeDay“, ktorý nájdete na úvodnej stránke aplikácie; 

3) na adresu europeday@maginteractive.com pošlite e-mail so snímkou poslednej stránky kvízu 
spolu s vaším používateľským menom a výsledkami každého kola kvízu, ktoré potvrdzujú, že ste 
na všetkých 18 otázok odpovedali správne. 

Po skončení súťaže (23. mája 2021) sa uskutoční losovanie, v ktorom bude spomedzi účastníkov, ktorí 
správne odpovedali na všetkých 18 otázok kvízu a na dôkaz (podľa kroku 3 vyššie) poslali snímku na 
adresu europeday@maginteractive.com, vybraných desať (10) výhercov. V nadväznosti na losovanie: 

1) výhercovia dostanú od MAG Interactive AB e-mail s potvrdením o výhre a žiadosťou o zaslanie 
nasledujúcich informácií: 

o potvrdenia o bydlisku v EÚ; 

o súhlasu s podmienkami súťaže; 

o adresy doručenia výhry; 

2) po prijatí požadovaných informácií MAG Interactive AB poskytne adresy doručenia uvedené 
vybranými výhercami ECB na výlučný účel doručenia výhier; 

3) ECB doručí výhry (iPad Pro 11) na adresy, ktoré výhercovia uviedli prostredníctvom e-mailu.  

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. 

Zároveň platia podmienky MAG Interactive AB. 

 
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  Krajiny Európskej únie: 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, Španielsko, Švédsko, 
Taliansko. 

https://www.maginteractive.com/
mailto:europeday@maginteractive.com
mailto:europeday@maginteractive.com
https://www.maginteractive.com/mag-policy-and-service/terms-of-service/
https://www.maginteractive.com/mag-policy-and-service/terms-of-service/
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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 spracúva údaje, ktoré výhercovia zadali pri vytváraní konta QuizDuel, t. j. používateľské meno 
a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na doručenie výhry (t. j. meno, priezvisko, e-mailovú adresu 
a adresu doručenia). 

3. Kto zodpovedá za spracovanie vašich osobných údajov? 

Správcom údajov je ECB a za spracovanie osobných údajov zodpovedá generálne riaditeľstvo ECB pre 
komunikáciu.  

Súťaž organizačne zabezpečuje externá švédska spoločnosť MAG Interactive AB, ktorá spracúva údaje 
získané prostredníctvom mobilnej aplikácie QuizDuel. 

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

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 používateľských mien výhercov na internetovej stránke ECB a/alebo MAG Interactive 
AB, ako aj na ich stránkach sociálnych sietí (Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn). 

Poskytnutím požadovaných osobných údajov účastníci vyjadrujú svoj súhlas s uvedeným spracovaním. 
Svoj súhlas môžu kedykoľvek odvolať podaním žiadosti na generálne riaditeľstvo ECB pre komunikáciu 
na adrese youth@ecb.europa.eu. Odvolanie súhlasu vedie k zastaveniu budúceho spracovania údajov, 
avšak bez vplyvu na právoplatnosť ich predchádzajúceho spracovania. 

5. Kto má k vašim osobným údajom prístup? 

Osobné údaje, ktoré účastníci zadajú v rámci vstupu do súťaže, budú poskytnuté vybraným 
zamestnancom generálneho riaditeľstva ECB pre komunikáciu povereným riadením súťaže. 

Používateľské mená výhercov zverejnené na internetových stránkach ECB a/alebo MAG Interactive AB 
a na ich stránkach sociálnych sietí budú k dispozícii širokej verejnosti.  

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje? 

ECB osobné údaje uchováva po dobu troch mesiacov od ich poskytnutia. Po uplynutí trojmesačnej lehoty 
budú údaje vymazané. 

Osobné údaje zverejnené na internetovej stránke ECB alebo na jej stránke sociálnych sietí (Instagram, 
Twitter alebo LinkedIn) budú archivované po dobu uvedenú vo vyhláseniach o spracovaní osobných 
údajov príslušných stránok/sietí. 

7. Vaše práva 

 
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, (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.1998, s. 39). 

mailto:youth@ecb.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1725
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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 youth@ecb.europa.eu. 

S otázkami týkajúcimi sa osobných údajov sa môžete obrátiť na úradníka 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 a 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. 

 
ECB na tejto stránke poskytuje neoficiálny preklad podmienok súťaže. Právnu hodnotu 
majú len podmienky súťaže v anglickom znení.  
 

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

