Štatút sociálneho projektu
„Pozdravíčko“
Tento dokument upravuje pravidlá sociálneho projektu zameraného na zabezpečenie
a udržanie sociálnej interakcie medzi členmi rodiny izolovanými v dôsledku vládnych opatrení
pre zamedzenie šíreniu korona vírusu prostredníctvom video odkazov rodinných príslušníkov
pre starých rodičov.
Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých Účastníkov
sociálneho projektu „Pozdravíčko“. V prípade akýchkoľvek rozporov v informáciách týkajúcich sa
súťaže je rozhodujúci tento štatút.
1.

Názov sociálneho projektu a jeho stručná charakteristika:

1.1.

Sociálny projekt „Pozdravíčko“ predstavuje sociálno-interakčný projekt s celospoločenským
významom zameraný na zmiernenie dopadov protipandemických opatrení primárne na rodiny
s deťmi a seniorov, a na šírenie povedomia o CSR – COVID-19 social responsibility
(spoločenskej zodpovednosti súvisiacej s dopadom protipandemických opatrení na
najzraniteľnejšie obyvateľstvo).

1.2.

Počas obmedzení spojených s bojom proti pandemickej situácii sa rodiny s deťmi nemôžu
stretávať so svojimi starými rodičmi. Tento stav negatívne vplýva na psychické rozpoloženie
oboch strán, ako aj na vzájomné sociálne väzby. Najmä starí rodičia sa môžu cítiť bez svojich
blízkych osamelí v tieto dni.

1.3.

Sociálny projekt „Pozdravíčko“ využíva prostriedky, ktoré sú dostupné obom stranám rodiny –
mladší rodinní príslušníci používajú predovšetkým internet na sociálnu komunikáciu a seniori
naopak primárne prijímajú správy prostredníctvom televízneho vysielania. Ako tieto dve
generácie spojiť? Cez projekt „Pozdravíčko“!

1.4.

V tomto sociálnom projekte využívajú mladší rodinní príslušníci online priestor na
uploadovanie svojich pozdravov a prianí „zdravíčka“ svojim starým rodičom, s ktorými nemôžu
byť v kontakte z dôvodu opatrení proti koronavírusu (teda zaslanie „pozdravíčka“) na webový
portál organizátora vo forme krátkych videí s prianím a pozdravom, a organizátor sa postará
o to, aby vybrané „pozdravíčka“ boli doručené prostredníctvom televízie priamo do domovov
ich starých rodičov, čím sa prispeje k zachovaniu potrebnej rodinnej interakcie medzi
jednotlivými generáciami aj v súčasnej situácii.

2.
2.1.

Organizátor sociálneho projektu „Pozdravíčko“
Organizátorom projektu je spoločnosť Media and Digital Services a.s., so sídlom Einsteinova
21, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 48 238 902, zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 6196/B,
v spolupráci
so spoločnosťou Ponyhouse, s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10, Bratislava-Rača 831
06, IČO: 47 102 004, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom, oddiel:
Sro, vložka č.: 91787/B
(obe spoločnosti spoločne ďalej aj ako „organizátor“).

2.2.

Organizátor realizuje sociálny projekt „Pozdravíčko“ v zmysle tohto štatútu v
nevyhnutnej spolupráci s prevádzkovateľom televízneho vysielania, v rámci ktorého budú
videá odvysielané, prípadne aj ďalšími obchodnými partnermi. Aktuálny zoznam týchto
obchodných partnerov bude vždy uvedený v poučení o spracúvaní osobných údajov, ktoré
budú zverejnené na Webovom portáli a dané k dispozícii Účastníkom projektu pred nahratím
videa na Webový portál. Zoznam môže byť menený podľa potrieb organizátora, pričom
aktuálny zoznam bude vždy zverejnený pred účinnosťou jeho zmeny.
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3.

Začiatok a miesto konania projektu

3.1.

Sociálny projekt „Pozdravíčko“ bude spustený dňa 9.4.2020.

3.2.

Videá bude možné od tohto dňa nahrávať na webový portál www.pozdravicko.sk (ďalej len
„Webový portál“).

4.

Podmienky a spôsob zapojenia sa

4.1.

Účastníkom projektu je každá osoba, ktorá nahrá na Webový portál video podľa podmienok
v tomto štatúte alebo sa zúčastní tohto projektu tak, že bude vystupovať vo videu (ďalej len
„Účastník projektu“). Maloleté osoby musia byť zastúpené svojim zákonným zástupcom.

4.2.

Na Webovom portáli Účastník projektu zadá svoju e-mailovú adresu a nahrá (uploadne) video
z pamäte elektronického zariadenia (mobilného telefónu, tabletu, počítača, a pod.) .

4.3.

Pred nahratím videa je Účastník projektu povinný
(i)

uviesť e-mailovú adresu

(ii) zaškrtnúť bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto štatútu, pričom týmto o.i.
výslovne vyhlási a potvrdí, že
-

je zákonným zástupcom maloletých osôb vystupujúcich vo videu a je osobou oprávnenou
uzatvoriť v ich mene zmluvu o účasti v tomto projekte,

-

všetky plnoleté osoby vystupujúce vo videu sú oboznámené s podmienkami tohto štatútu
a s poučením o spracúvaní osobných údajov a tieto osoby účasťou vo videu dobrovoľne
udelili svoj súhlas s účasťou v tomto projekte podľa podmienok tohto štatútu a súhlasia so
zverejnením videa s jeho označením zo strany organizátora a jeho obchodných partnerov
v zmysle podmienok tohto štatútu; a

(iii) oboznámiť sa s poučením o spracúvaní osobných údajov.
4.4.

Následne Účastník projektu nahrá svoje video.

4.5.

Pred nahratím videa je každý Účastník projektu povinný oboznámi sa s obsahom tohto štatútu
a poučením o spracúvaní osobných údajov v rámci projektu, resp. sprístupniť týmto osobám
tento štatút a poučenie o spracúvaní osobných údajov, ktoré mu boli dané k dispozícii pred
nahratím videa a zabezpečiť ich dobrovoľnú účasť v projekte, čo potvrdí Účastník uploadujúci
video spôsobom podľa bodu 4.3 tohto štatútu.

4.6.

Účastník projektu vyhotoví krátke video (obrazovo-zvukový záznam) s nasledovnými
technickými parametrami:

4.7.

Parameter

Rozsah

Dĺžka videa

Min, 5 sek. a menej ako11 sek.

Formát videa

video

Objem videa

najviac 150 MB

Vo videu
(i)

Účastník projektu sám alebo spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi vrátane
maloletých detí, resp. maloleté dieťa samotné,
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(ii)

vysloví v slovenskom jazyku pozdrav starým rodičom, zapraje im veľa zdravia, vysloví
im svoje myšlienky na nich, prípadne ich inak povzbudí v súčasnej situácii.

4.8.

Video nesmie obsahovať nevhodný obsah, najmä nesmie zobrazovať násilie, vulgarizmy,
pornografiu, nahotu, sexuálne správanie, prípadne iný poburujúci či spoločensky nevhodný
obsah. Slová musia byť vyjadrené zreteľne a zrozumiteľne a jeho obsah musí byť určený
výlučne k povzbudeniu seniorov ich rodinnými príslušníkmi, teda musí mať súkromný rodinný
charakter (nie komerčný, t.j. obsah nesmie propagovať akékoľvek výrobky, resp. byť inak
určený na reklamné alebo iné nesúvisiace účely).

4.9.

Videá nespĺňajúce podmienky uvedené v tomto štatúte má organizátor právo bez upozornenia
vymazať z Webového portálu. Ktorýkoľvek z jeho obchodných partnerov má právo video
nezdieľať, neuverejniť a taktiež vymazať odkaz na video umiestnený na svojich platformách.

4.10.

Každý Účastník projektu môže nahrať na Webový portál najviac tri (3) videá.

5.

Právny základ

5.1.

Nahratím videa na Webové sídlo po zaškrtnutí súhlasu s týmto štatútom vzniká medzi
Účastníkom projektu (Účastníkmi projektu) a organizátorom zmluva o účasti na sociálnom
projekte „Pozdravíčko“ (ďalej len ako „Zmluva o účasti na projekte“), na základe ktorej je
organizátor oprávnený prevziať prostredníctvom Webového portálu video Účastníka projektu,
uložiť ho vo svojom úložisku a zdieľať ho s príslušnou televíziou ako sprostredkovateľom
organizátora za účelom odvysielania videa v televíznom vysielaní a prípadne ďalšími svojimi
obchodnými partnermi, ktorých zoznam bude vždy vopred obsiahnutý v poučení o spracúvaní
osobných údajov, a to najmä na účely propagovania sociálneho projektu, pokiaľ bude video
pre tieto účely organizátorom vybrané. Propagovaním sociálneho projektu sa má dosiahnuť
verejné povedomie o projekte a tým zabezpečenie vedomosti adresátov videa o existencii a
trvaní projektu.

5.2.

Zmluva o účasti na projekte sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva o účasti na projekte je
zmluvou v prospech tretieho, na základe ktorej nevznikajú práva nakladať s nahratými videami
vrátane ich zverejnenia len organizátorovi, ale tieto práva vznikajú aj jeho obchodným
partnerom špecifikovaných v poučení o spracúvaní osobných údajov. Zoznam týchto
partnerov sa môže v budúcnosti meniť, o čom bude organizátor informovať vždy vopred
v poučení o spracúvaní osobných údajov pre účely tohto projektu. Zmluva o účasti na projekte
je voči týmto obchodným partnerom (špecifikovaným v poučení o spracúvaní osobných
údajov) účinná ako právny základ pre spracúvanie osobných údajov momentom získania
videa do svojej dispozície od organizátora.

5.3.

Organizátor uzatvára s konkrétnym Účastníkom projektu zmluvu o účasti v projekte len na
základe výslovného uistenia a potvrdenia Účastníka projektu o splnení podmienok uvedených
v tomto štatúte, predovšetkým v bode 4.3.

5.4.

Organizátor a prípadní jeho obchodní partneri, ktorí budú špecifikovaní v poučení
o spracúvaní osobných údajov (príp. iní v budúcnosti zapojení obchodní partneri) si
vyhradzujú právo vybrať videá, ktoré zverejnia vo vysielacom čase v televízii určenom pre
zverejnenie videí z tohto projektu, ako aj formu, dĺžku a čas, počas ktorého budú zverejnené,
ako aj vybrať videá, ktoré budú použité na propagáciu projektu. Organizátor ani jeho partneri
nie sú v žiadnom prípade povinní ktorékoľvek z nahratých videí použiť akýmkoľvek spôsobom
a ich použitie v súlade s týmto štatútom spočíva výlučne na ich uvážení. Účastník projektu ani
žiadna z osôb zachytených na videu nemá právny nárok na zverejnenie alebo iné použitie
videa zo strany organizátora alebo ktorýchkoľvek z jeho obchodných partnerov.

6.
6.1.

Licencia
Účastník projektu svojou účasťou v projekte udeľuje organizátorovi a obchodným partnerom
identifikovaným v poučení o spracúvaní osobných údajov, súhlas na použitie videa v územne
a vecne neobmedzenom rozsahu, všetkými spôsobmi známymi v čase uzavretia zmluvy
o účasti na projekte podľa podmienok v tomto štatúte, t.j. najmä, nie však výlučne, na uloženie
videa na úložisko organizátora, prípadné zverejnenie videa na Webovom portáli, ako aj
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na platformách obchodných partnerov organizátora, na účtoch na sociálnych sieťach
spravovaných organizátorom alebo jeho obchodnými partnermi, na odvysielaní videa
v televíznom, prípadne inom vysielaní, úpravu videa jeho zaradením do koláží videí, do
propagačných spotov a iných propagačných materiálov, a na akýkoľvek iný spôsob
nakladania s videom súvisiaci s projektom podľa uváženia organizátora alebo jeho
obchodných partnerov. Účastník projektu berie na vedomie, že zo strany organizátora alebo
jeho obchodných partnerov môže byť zverejnená len časť videa, ktorá môže byť súčasťou
koláže s ostatnými videami alebo ich časťami v jednej alebo viacerých video (alebo len
zvukových) sekvenciách.
6.2.

Licencia sa udeľuje bezodplatne na dobu trvania zmluvy o účasti v projekte.

6.3.

Udelením licencie organizátor ani žiadny z jeho obchodných partnerov nemá povinnosť video
použiť v zmysle udelenej licencie.

6.4.

V prípade, že Účastník projektu nie je výlučným autorom videa, je povinný zabezpečiť súhlas
s udelením licencie podľa podmienok v tomto štatúte od autora, resp. spoluautorov, a v plnom
rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú organizátorovi alebo jeho obchodným partnerom
porušením tejto povinnosti. Zároveň bude povinný uhradiť organizátorovi a obchodným
partnerom akúkoľvek škodu spôsobenú im vymáhaním nárokov autorov voči organizátorovi,
resp. jeho obchodným partnerom z dôvodu porušenia povinností, resp. vyhlásení Účastníka
projektu v súvislosti s licenciou k videu podľa tohto štatútu.

7.

Zodpovednosť

7.1.

Účastník projektu zapojením sa do projektu vyhotovením a nahratím videa, na ktorom sú
zobrazené maloleté deti výslovne vyhlasuje a zodpovedá za to, že je zákonným zástupcom
zobrazených maloletých detí a je v plnom rozsahu oprávnený udeliť v mene svojich
maloletých detí súhlas s podmienkami tohto štatútu, t.j. uzavrieť zmluvu o zverejnení videa aj
v mene zobrazených maloletých detí.

7.2.

Účastník projektu zodpovedá za to, že všetky plnoleté osoby udelili súhlas so zhotovením
videa a jeho použitím v súlade s týmto štatútom svojou dobrovoľnou a s vedomou účasťou vo
videu, t.j. vyjadrili súhlas stať sa zmluvnou stranou zmluvy o účasti na projekte s obsahom
uvedenom v tomto štatúte.

7.3.

Výlučne Účastník projektu je zodpovedný za obsah videa a organizátor ani žiadny z jeho
obchodných partnerov, ktorí video zdieľajú, ukladajú, či zverejňujú, nenesú vo vzťahu
k obsahu videa ani prípadným dôsledkom jeho zverejnenia žiadnu zodpovednosť. Účastník
projektu nesmie uploadovať videá, ktoré porušujú práva iných osôb, porušujú právne predpisy
alebo sú neetické.

7.4.

Organizátor ani jeho obchodní partneri nie sú povinní žiadne z videí zverejniť, či inak s ním
nakladať a v dôsledku toho nezodpovedajú žiadnym spôsobom za dôsledky zverejnenia, či
nezverejnenia videa, resp. za dôsledky jeho zverejnenia len určitým spôsobom, resp.
prostredníctvom len jedného alebo viacerých komunikačných kanálov.

8.

Ochrana osobných údajov

8.1.

Poučenie o spracúvaní osobných údajov Účastníkov projektu, ako aj osôb zachytených spolu
s ním na videu sú súčasťou samostatného dokumentu, dostupného každému Účastníkovi
projektu pred nahratím samotného videa.

8.2.

Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré
upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou
od 25. 5. 2018 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (známe pod skratkou GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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9.

Osobitné ustanovenia

9.1.

Do projektu sa môže nahratím videa zapojiť len osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky podľa
tohto štatútu a video, ktoré nahrá, spĺňa minimálne technické a obsahové parametre určené
týmto štatútom.

9.2.

Účastník projektu nemá nárok na náhradu žiadnych nákladov spojených s tvorbou videa, jeho
nahratím na Webový portál, ani iných nákladov spojených s účasťou v projekte alebo
s ukončením jej účasti.

9.3.

Účastník projektu, resp. jeho video, môže byť podľa uváženia organizátora vylúčený/vylúčené
z projektu, najmä ak nespĺňa podmienky účasti na projekte.

10.

Záverečné ustanovenia

10.1.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť tento štatút a poučenie o spracúvaní
osobných údajov pre účely projektu, ako aj právo projekt neuskutočniť, odložiť, prerušiť, jeho
trvanie skrátiť alebo zrušiť kedykoľvek v jeho priebehu bez predchádzajúceho upozornenia
a bez uvedenia dôvodov. O akýkoľvek sporných otázkach týkajúcich sa projektu, jeho
organizácie, priebehu, ukončenia, nakladania s videami, a pod., bude s konečnou platnosťou
rozhodovať organizátor, s čím Účastník projektu bezvýhradne súhlasí.

10.2.

Nahratím videa na Webový portál dáva Účastník projektu súhlas s podmienkami účasti a
realizácie projektu obsiahnutými v tomto štatúte v plnom rozsahu a zaväzuje sa ich
dodržiavať. Ak sa zistí, že Účastník projektu konal v rozpore s podmienkami obsiahnutými
v tomto štatúte, príp. pokynmi organizátora, jeho video môže byť vymazané. Jeho
zodpovednosť za prípadnú škodu tým nie je dotknutá.

10.3.

Tento štatút nadobudne účinnosť dňom uvedeným v štatúte ako deň spustenia projektu.

V Bratislave, dňa 9.4.2020

***
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