PODMIENKY SÚŤAŽE „T-SYSTEMS HACKATHON 2018“

verejná súťaž vyhlásená podľa ustanovení § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky
zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE:
Obchodné meno: T-Systems Slovakia s.r.o.
Sídlo: Žriedlová 13, 040 01 Košice
IČO: 35 976 721
Štatutárny orgán: Frank-Stephan Hardt, konateľ
Daniel Giebel, konateľ
Ing. Peter Fischer, konateľ
Zapísaný: v Obchodnom registri SR vedenom Okresným súdom Košice I, odd. sro, vložka
18094/V (ďalej len „Vyhlasovateľ“)
Kontaktné informácie
E-mail: hackathon.kosice@gmail.com
Web: http://hackathon.myt-systems.sk/
Vyhlasovateľ vyhlasuje verejnú súťaž s názvom:
„T-Systems Hackathon 2018“
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
1. Tento dokument upravuje niektoré podmienky verenej súťaže T-Systems Hackathon 2018
(ďalej len „Súťaž“). Podrobnejšie informácie, vrátane predmetu verejnej súťaže, súťažných
lehôt a ako aj obsah ďalších podmienok, môžu účastníci a záujemcovia vyhľadať na webovej
stránke: http://hackathon.myt-systems.sk/.
2. Termín konania Súťaže: 24.11. až 25.11.2018
3. Miesto konania Súťaže: Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach
4. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto vyplní registračný on-line formulár, umiestnený na
webovej adrese: https://hackathon.myt-systems.sk/registration.
5. Registrácia v Súťaži je bezplatná.
6. Program, cieľ a bližší popis súťaže sa nachádza na webovej adrese:
http://hackathon.myt-systems.sk/#hackathon_faq.
7. Záujemca alebo účastník môže Vyhlasovateľa požiadať o ďalšie informácie.
8. Všetky práva k výsledkom tvorivej duševnej činnosti jednotlivých účastníkov Súťaže, ktoré
boli vytvorené počas priebehu Súťaže a ktoré sú zároveň chránené právnymi predpismi
duševného vlastníctva (predovšetkým zákon č. 618/2003 Z.z. autorský zákon v znení
neskorších predpisov, zákon č. 507/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších
predpisov, zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších podpisov), ostávajú
nedotknuté tým účastníkom, ktorí daný výsledok svojou činnosťou vytvorili.
9. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 171/2005 Z.z. o
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z
uvedeného dôvodu sa na ňu nevzťahujú ustanovenia citovaného zákona, týkajúce sa
prevádzkovania a organizácie hazardných hier.
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE A CENY
10. Vybrané projekty účastníkov Súťaže budú odmenené finančnými cenami.
11. Hodnotenie výsledkov činnosti účastníkov Súťaže a výber víťazov jednotlivých kategórii
závisí výlučne na individuálnom odbornom posúdení hodnotiacej komisie Vyhlasovateľa.
Hodnotiaca komisia pri hodnotení jednotlivých projektov zváži predovšetkým nápad a jeho
spracovanie, rozsah, kvalitu, prínos ako aj ďalšie relevantné faktory projektu. Vyhlásenie
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výsledkov a ocenenie Súťaže vykoná Vyhlasovateľ v časovom harmonograme uvedenom na
webovej adrese: http://hackathon.myt-systems.sk/#hackathon_schedule.
12. Po ukončení Súťaže má každý účastník príležitosť nadviazať ďalšiu spoluprácu s
Vyhlasovateľom, a to v závislosti na kvalite a rozsahu spracovaného súťažného projektu. V
prípade existencie záujmu zo strany Vyhlasovateľa, ako aj zo strany vybraného účastníka
súťaže, môže dôjsť medzi stranami k ďalšej spolupráci, ktorá môže smerovať k zahájeniu
predzmluvných rokovaní a ku končenému uzatvoreniu zmluvy zakladajúcej dlhodobú
spoluprácu medzi Vyhlasovateľom a účastníkom Súťaže.
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13. Vyhlasovateľ vyhlasuje a organizuje Súťaž v spolupráci s Technickou univerzitou v
Košiciach.
14. Výhru nie je možné v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať, ani
za ňu žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej či nefinančnej povahy.
15. V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) účastník zapojením sa do
Súťaže vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, najmä v rozsahu
akademického titulu, mena, priezviska, zamestnania, školy alebo inej inštitúcie, kontaktných
údajov, poskytnutých Vyhlasovateľovi za účelom zabezpečenia riadneho priebehu Súťaže,
ako aj za účelom uchovania týchto údajov pre prípad nadviazania budúcej spolupráce medzi
Vyhlasovateľom a účastníkom. Osobné údaje môžu byť spracúvané aj s cieľom ďalšieho
marketingového spracovania, a to až do písomného odvolania tohto súhlasu. V zmysle
Zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľom osobných údajov Vyhlasovateľ.
16. Účastníkom patria práva podľa ustanovenia § 28 Zákona o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov, a to predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo
neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných
údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti
namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu
voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z
nich.
17. Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania podmienok
a pravidiel Súťaže zo strany účastníka, právo tohto účastníka zo Súťaže vylúčiť, neodovzdať
cenu alebo si uplatniť nárok na vrátenie už odovzdanej ceny a to aj po skončení Súťaže.
18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok a pravidiel Súťaže.
19. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo Súťaž odvolať, najmä ak by bola ohrozená bezpečnosť
súťažiacich alebo verejnosti, ak by Súťaž nemohla dosiahnuť predpokladané ciele, z dôvodu
nepredvídateľnej udalosti (napr. výpadok elektrickej energie) a podobne. Odvolanie súťaže
bude vykonané rovnakým spôsobom, ako bola Súťaž vyhlásená, t.j. zverejnením oznámenia o
odvolaní Súťaže na portáli http://hackathon.myt-systems.sk.
20. Vyhlasovateľ nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich
účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži. Vyhlasovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu na
elektronických zariadeniach účastníkov, ktorá im vzniknú počas Súťaže.
21. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Vyhlasovateľ je oprávnený spracúvať a
zhromažďovať jeho osobné údaje použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných
alebo iných ako automatizovaných prostriedkov.
22. Účasťou v Súťaži uchádzači taktiež vyjadrujú súhlas so zverejnením svojho mena a
priezviska a prípadne aj fotografií a iných prejavov osobnej povahy na sociálnej sieti
Facebook, Instagram, LinkedIn a na internetovej stránke Vyhlasovateľa.
23. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom verejného vyhlásenia Súťaže na
http://hackathon.myt-systems.sk.
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