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Štatút projektu dm ,,Veselé zúbky“ 
vydané v súlade s § 845 a nasl. a § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách  
(ďalej len „Štatút“) 

 
I. Účel projektu 
1.1. Názov projektu je ,,Veselé zúbky“ (ďalej aj ako „Projekt“). Účelom organizovania 
uvedeného Projektu je vzdelávanie detí v oblasti zubnej hygieny na základe rozprávok 
s názvom Zubožrút, Zubné kefky, Medzizubné kamarátky, Zdravá strava a Trvalé zúbky 
vrátane rovnomenných pesničiek s videoklipmi a pesničky Veselé zúbky určenými pre deti 
bez obmedzenia veku, či triedy zo všetkých materských škôl alebo materských centier na 
území Slovenskej republiky. 
 
II. Vyhlasovateľ a zmluvný partner Projektu 
2.1. Vyhlasovateľom projektu ,,Veselé zúbky“ je spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o., so 
sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31 393 781, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 8828/B (ďalej len „Organizátor“). 
Zmluvným partnerom – spoluorganizátorom a odborným garantom projektu ,,Veselé zúbky“ 
je spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o., so sídlom Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, 
IČO: 35 734 833, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka č. 16198/B (ďalej len „Partner“). 
2.2. Projekt sa na základe tohto Štatútu uskutoční výlučne na území Slovenskej republiky. 
2.3. Projekt je určený pre štátne ako aj súkromné materské školy a materské centrá (ďalej 
len „Účastník“). Účastník je povinný v celom rozsahu dodržiavať tento Štatút Projektu 
zverejnený na internetovej stránke www.veselezubky.sk. Účastník sa bude zúčastňovať na 
Projekte prostredníctvom žiakov tej ktorej materskej školy alebo materského centra, a to za 
podmienok definovaných ďalej v tomto Štatúte. 
 
III. Začiatok a ukončenie Projektu 
3.1. Projekt s názvom ,,Veselé zúbky“ sa uskutoční v určenom termíne od 15.10.2018 do 
30.06.2019 (vrátane). 
3.2. Projekt bude v termíne uvedenom v bode 3.1. prebiehať nasledovne: 

-  Zverejnenie výzvy na zapojenie sa od 15.10.2018 do 14.12.2018; 
-  Prihláška od 15.10.2018 do 14.12.2018, ďalej podľa podmienok v článku V.; 
-  Koncerty Zúbkovej hliadky (ďalej len „koncerty“) od 07.01.2019 do 28.02. 2019. 

3.3. Výzvu na zapojenie sa do Projektu zverejní Organizátor spolu so Štatútom Projektu na 
internetovej stránke www.veselezubky.sk najneskôr do 14.10.2018. 
3.4. Organizátor Projektu si vyhradzuje právo na zmenu termínu konania Koncertov Zúbkovej 
hliadky v materských školách v zložení Zuzana Haasová, Monika Haasová, Robo Papp, Martin 
Chynoranský a Bystrík predovšetkým v prípade vážnych dôvodov. 
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IV. Prihlásenie sa do Projektu a pravidlá účasti v Projekte  
4.1 Účastník sa bude môcť najneskôr od 15.10.2018 zapojiť do Projektu vyplnením 
prihlasovacieho formulára (ďalej len „Prihláška“) uverejneného na internetovej stránke 
www.veselezubky.sk, najneskôr však do 14.12.2018 do 24:00 hod a súčasne prostredníctvom 
neho zaslať fotografie podľa Podmienok projektu v článku V. V prípade nedodržania 
uvedeného termínu už nebude možné sa prihlásiť do Projektu. Po riadnom vyplnení 
a doručení Prihlášky príde Účastníkovi na ním v Prihláške uvedenú e-mailovú adresu 
potvrdenie o zapojení sa do projektu.  
4.2. Účastník sa bude na Projekte zúčastňovať prostredníctvom svojho súťažného tímu, 
pozostávajúceho zo žiakov navštevujúcich materskú školu alebo materské centrum toho 
ktorého Účastníka. Počet zapojených tried z jednej materskej školy nie je obmedzený. Každá 
trieda je povinná vyplniť vlastný prihlasovací formulár. Individuálna účasť žiakov v súťaži, ak 
sa do nej nezapojí ich trieda, nie je možná. 
4.3. Organizátor bude Účastníkov zoraďovať do skupín, v ktorých bude prebiehať 
vyhodnocovanie Projektu, a to podľa administratívneho členenia územia Slovenskej 
republiky na jednotlivé kraje (bratislavský, nitriansky, trnavský, trenčiansky, žilinský, 
banskobystrický, prešovský a košický) podľa sídla Účastníka. 
 
V. Podmienky zapojenia sa do Projektu  
5.1. Do Projektu sa môže zapojiť každá trieda ktorejkoľvek materskej školy alebo materské 
centrum na území Slovenskej republiky. (ďalej len „Účastník“) 
5.2. Podmienkou účasti v súťaži je vyplnenie registračného formulára, ktorý Organizátor 
sprístupní na stránke www.veselezubky.sk do 15.10.2018 a prostredníctvom neho súčasne 
Účastník zašle fotografie podľa bodu 5.3 tohto Projektu, najneskôr však do 14.12.2018 do 
24:00 hod. 
5.3. Ak sa Účastník rozhodne splniť podmienku zapojenia sa do Projektu, musia byť splnené 
nasledovné náležitosti: 
(i) usporiadanie Dňa Veselých zúbkov žiakov, učiteľov a rodičov v triede materskej školy 
v čase od 01.10.2018 do 14.12.2018 
(ii) zaslanie povinných fotografií zo Dňa Veselých zúbkov v triede materskej školy 

• skupinová fotografia všetkých žiakov s tématikou Veselé zúbky, ktorí sa zúčastnili Dňa 
Veselých zúbkov v ich triede 

• fotografia žiakov ako si umývajú zúbky 
• fotografia žiakov a rodičov počas Dňa Veselých zúbkov so zúbkovou problematikou 
• fotografia žiakov ako pozerajú rozprávky z projektu Veselé zúbky 

(iii) zaslanie nepovinnej fotografie (iba v prípade, ak súťažíte o špeciálnu cenu podľa Čl. VI. 
bod 6.8) 

• fotografia „Naoriginálnejšie veveričky Bibi a Bibko“ – žiaci spolu s učiteľmi vyrobia 
alebo nakreslia veveričky.  
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(iv) minimálny rozsah jednej fotografie je 1 MB 
(v) fotografia musí v názve obsahovať názov aktivity a názov materskej školy, napr. umyvanie 
zubkov_ms_cerova, za názov sa nebude akceptovať, napr. DSC_0001 
(vi) zaslanie súhlasu dotknutej osoby, t. j. kontaktnej osoby (vzor v sekcii Na stiahnutie) 
5.4 Fotografie musia spĺňať všetky náležitosti a korešpondovať so zadaním. V prípade 
nesplnenia vyššie uvedených podmienok bude Účastník zo žrebovania vylúčený. 
5.5 V prípade, že nebude do prihlasovacieho formuláru zaslaný vyššie uvedený počet 
povinných fotografií v celkovom počte 4 ks, Účastník bude zo súťaže automaticky vylúčený. 
5.6 Vyplnením prihlasovacieho formuláru prostredníctvom webstránky www.veselezubky.sk 
spolu s požadovanými fotografiami je Účastník automaticky zapojený do žrebovania. 
5.7 Samostatné prihlásenie sa do Projektu prostredníctvom prihlasovacieho formuláru 
a následné samostatné zaslanie fotografií nie je možné, nakoľko prihlasovací formulár 
obsahuje aj polia pre vloženie fotografií.  
5.8. Organizátor si týmto vyhradzuje právo vyžiadať si kedykoľvek od Účastníka fotografie. 
V prípade, ak bude mať Organizátor podozrenie, že došlo k manipulácii so zaslanými 
fotografiami, alebo sú tieto nejasné, rozmazané alebo iným spôsobom vykazujú vady, pričom 
je možné dôvodne pochybovať o ich pravosti, vyhradzuje si Organizátor právo na 
diskvalifikáciu takéhoto Účastníka z účasti na celom Projekte. 
5.9 Každý účastník sa zúčastňuje na Projekte výlučne na vlastné náklady, pričom voči 
Organizátorovi nemá žiadny nárok na ich kompenzáciu. 
5.10 Zapojením sa do súťaže vyjadruje každý žiak a príslušná škola svoj bezpodmienečný 
súhlas s týmito podmienkami. Ak by zákonní zástupcovia niektorého žiaka nesúhlasili s jeho 
účasťou v súťaži alebo s týmito podmienkami, tak mu zapojenie do súťaže nemôže byť 
umožnené. 
5.11. Do 20. 12. 2018 vyžrebuje Organizátor z Účastníkov Projektu náhodným elektronickým 
výberom dvadsaťštyri (24) výhercov hlavných cien (za každý kraj troch) a päť (5) výhercov 
získavajúcich veselozúbkové balíčky pre všetky triedy materskej školy, ktoré sa do Projektu 
zapojili. Špeciálna cena za „Naoriginálnejšie veveričky Bibi a Bibko“ bude v prvom kole 
vybraná zúbkovou hliadkou. Do druhého kola sa dostane minimálne 10 najoriginálnejších 
fotografií, z ktorých verejnosť určí víťaza prostredníctvom hlasovania na 
www.facebook.com/dmSlovensko najneskôr  však do 30.5.2019. 
5.11. Organizátor po ukončení prihlasovania sa do Projektu vyhlási do 20.12.2018  
prostredníctvom internetovej stránky www.veselezubky.sk všetkých krajských víťazov ich 
zverejnením. 
 
VI. Výhry 
6.1. Zo všetkých zapojených tried patriacich do škôl alebo materských centier v rámci 
rovnakého Samosprávneho kraja Slovenskej republiky vyžrebuje elektronicky Organizátor 
vždy tri triedy (ďalej len „Víťazná trieda“ alebo „Víťazná materská škola“ alebo „Víťazné 
materské centrum) v poradí 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto, ktorá získavajú: 
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(i) 1. miesto získava pre materskú školu alebo materské centrum návštevu a koncert 
zúbkovej hliadky - Roba Pappa, Bystríka, Zuzky Haasovej a Moniky Haasovej, Martina 
Chynoranského; ďalej Víťazná materská škola alebo Víťazné materské centrum získa vybrané 
produkty z portfólia vlastných značiek dm v hodnote 1 000 eur a veselozúbkové balíčky pre 
všetky deti a pani učiteľky z tried vyžrebovanej materskej školy, ktoré sa zapojili do projektu.  
(ii) 2. miesto získava pre materskú školu alebo Víťazné materské centrum vybrané produkty z 
portfólia vlastných značiek dm v hodnote 500 eur a veselozúbkové balíčky pre všetky deti a 
pani učiteľky z tried vyžrebovanej materskej školy, ktoré sa zapojili do projektu. 
(iii) 3. miesto získava pre materskú školu alebo Víťazné materské centrum vybrané produkty 
z portfólia vlastných značiek dm v hodnote 500 eur a veselozúbkové balíčky pre všetky deti 
a pani učiteľky z tried vyžrebovanej materskej školy, ktoré sa zapojili do projektu. 
6.2 V každej triede dostanú darček dvaja učitelia a všetky deti zapojené do Projektu. 
Darčekové balíčky budú doručené prostredníctvom pošty alebo kuriéra v termíne najneskôr 
do 30. 6. 2019 resp. odovzdané osobne po koncerte. 
6.3 Víťazná trieda ocenená 1. miestom, jedna v každom kraji, získava pre materskú školu 
alebo materské centrum koncert členov Zúbkovej hliadky (Robo Papp, Bystrík, Monika 
Haasová, Zuzana Haasová a Martin Chynoranský), ktorý sa uskutoční v priestoroch Víťaznej 
materskej školy alebo Víťazného materského centra (alebo iných priestoroch, ktoré materská 
škola alebo materské centrum určí, v prípade pekného a teplého počasia môže byť aj na 
dvore) pre jej žiakov. Na koncerte sa môže zúčastniť celá škola alebo centrum, nielen Víťazná 
trieda. Ak Organizátor dodatočne neurčí inak, termíny koncertov sú nasledovné:  

. z Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 16. 1.2019; začiatok cca 14:00 

. z Trnavského samosprávneho kraja dňa 17. 1. 2019, začiatok cca 14:00 

. z Prešovského samosprávneho kraja dňa 23.1. 2019, začiatok cca 14:00 

. z Košického samosprávneho kraja dňa 24. 1. 2019, začiatok cca 10:00 

. z Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 30.1. 2019, začiatok cca 14:00 

. z Bratislavského samosprávneho kraja dňa 1. 2. 2019. začiatok cca 10:00 

. z Banskobystrického samosprávneho kraja dňa 6. 2. 2019, začiatok cca 14:00 

. zo Žilinského samosprávneho kraja dňa 7. 2. 2019, začiatok cca 10:00 
 
 
6.4 Každá Víťazná trieda alebo Víťazné materské centrum ocenené 1. miestom zároveň 
získava možnosť, aby sa v príslušný deň koncertu zúčastnili členovia Zúbkovej hliadky v jej 
triede a boli tak v bližšom kontakte so žiakmi Víťaznej triedy.   
6.5 Každá Víťazná trieda alebo Víťazné materské centrum zároveň získava pre svoju materskú 
školu alebo centrum produkty zo sortimentu dm značiek Organizátora v hodnote 1.000 € 
(podľa príslušných maloobchodných cien v predajniach dm drogerie markt) podľa vlastného 
výberu zo zoznamu, ktorý dodá dm. Zoznam vybraných produktov zo sortimentu dm značiek 
Organizátora je víťazná škola alebo centrum povinné oznámiť organizátorovi najneskôr do 
31. 3. 2019, pričom doručené jej budú v termíne najneskôr do 30. 6. 2019. Ak by hodnota 
vybraných produktov prevyšovala sumu 1.000 €, je Organizátor oprávnený primerane upraviť 
zoznam vybraných produktov. 
6.6. V každom kraji vyžrebuje Organizátor ďalších 5 škôl, ktoré získavajú veselozúbkové 
balíčky pre všetky deti a učiteľky, ktoré sa zapojili do projektu. Darčekové balíčky budú 
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doručené prostredníctvom pošty alebo kuriéra v termíne najneskôr do 30. 6. 2019. 
6.7 Každému Účastníkovi, ktorý sa do projektu prihlási, zašleme plyšového Zubožrúta, 
nálepku a plagát s podpismi zúbkovej hliadky. Materiály budú doručené prostredníctvom 
pošty alebo kuriéra v termíne najneskôr do 30. 6. 2019. 
6.8 Okrem vyššie uvedených cien pre Víťazné triedy a Víťazné materské školy alebo Víťazné 
materské centrá Organizátor podľa vlastného uváženia udelí Účastníkom aj osobitné ceny za 
„Najoriginálejšie veveričky Bibi a Bibko“ , ktorá sa do Projektu zapojí s najkreatívnejšími 
obrázkami, a to produkty zo sortimentu vlastných značiek Organizátora v hodnote 500 € 
(podľa príslušných maloobchodných cien v predajniach dm drogerie markt) podľa vlastného 
výberu zo zoznamu, ktorý dodá dm a veselozúbkové balíčky pre učiteľky a deti. Triedy 
umiestnené v hlasovaní na 2. a 3. mieste získajú pre svoju materskú školu produkty z 
portfólia vlastných značiek dm v hodnote  250 eur a taktiež aj veselozúbkové balíčky pre 
svoju triedu a pani učiteľky. Produkty budú doručené prostredníctvom kuriéra v termíne 
najneskôr do 30. 6. 2019. 

 
VII. Povinnosti súvisiace s vyžrebovanými cenami 
7.1.  V súvislosti s organizáciou koncertu je Víťazná materská škola alebo Víťazné materské 
centrum povinné potvrdiť Organizátorovi termín koncertu (bod 6.3 tohto Štatútu) a 
zabezpečiť vhodné priestory pre koncert (napr. telocvičňu, v prípade pekného počasia 
jemožné byť aj na dvore) a sedenie pre žiakov, pričom ak by kapacita priestorov 
neumožňovala účasť všetkých žiakov materskej školy, uskutoční víťazná škola ich výber. 
Zároveň je víťazná materská škola povinná zabezpečiť primeraný pedagogický dozor na 
koncerte.  
7.2.  Víťazná materská škola alebo Víťazné materské centrum je povinné zabezpečiť, aby sa 
na koncerte zúčastnili len tí žiaci/deti, ktorých zákonní zástupcovia súhlasia s tým, aby boli 
počas koncertu zaznamenávaní na fotografie, prípadne zvukové alebo audiovizuálne 
záznamy, ktoré bude Organizátor môcť použiť na účely súvisiace s Projektom Veselé zúbky 
2019. To isté primerane platí aj o stretnutí Víťaznej triedy alebo Víťazného materského 
centra s členmi Zúbkovej hliadky s výnimkou, že ak by v rámci Víťaznej triedy alebo 
Víťazného materského centra bolo určité dieťa, ktorého zákonní zástupcovia nesúhlasia s 
tým, aby bol počas vyučovacej hodiny zaznamenávaný podľa predchádzajúcej vety, musí byť 
na to Organizátor vopred upozornený.  
7.3.  Organizátor zabezpečí na koncerty a pobyt so žiakmi v triede účasť členov Zúbkovej 
hliadky s umeleckým vystúpením na koncertoch v dĺžke 120 minút, pričom dĺžka trvania 
koncertu je približne 60 minút), ako aj ozvučenie priestorov, v ktorých sa koncerty 
uskutočnia. Víťazná materská škola alebo Víťazné materské centrum je za účelom ozvučenia 
priestorov povinná poskytovať Organizátorovi potrebnú súčinnosť.  
7.4.  Organizátor vyvinie maximálne úsilie, aby sa na koncertoch a vyučovacích hodinách 
mohli zúčastniť vždy všetci členovia Zúbkovej hliadky uvedení v bode 3.4 tohto Štatútu. Ak by 
však účasti niektorému z nich bránili vážne dôvody, Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť 
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zloženie Zúbkovej hliadky.  
7.5.  Ak by niektoré z povinností víťaznej materskej školy uvedené v týchto pravidlách neboli 
riadne a včas splnené, Organizátor môže odmietnuť uskutočnenie koncertu alebo účasti 
členov Zúbkovej hliadky na vyučovacej hodine.  
 
VIII. Účasť v Projekte a ochrana osobných údajov 
8.1. Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov v rámci Projektu je Organizátor. 
Účastníci poskytnú Organizátorovi Projektu v zmysle ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOÚ“), 
resp. ustanovenia § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
účinnom od 25. mája 2018 (ďalej len „Nový ZoOÚ“), osobné údaje pedagogických 
pracovníkov, ktorí budú kontaktnými osobami Účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, 
telefónne číslo a e-mail a v prípade učiteľov Účastníka aj údaj o zamestnávateľovi. 
Účastník sa zaväzuje preukázať Organizátorovi Projektu súhlas dotknutých osôb: 

- pedagogických pracovníkov, ktorí sa zúčastnia Projektu (ďalej spoločne aj ako 
„dotknuté osoby“),  

so spracúvaním ich osobných údajov súčasne s prihlásením prostredníctvom Prihlášky. Ak tak 
Účastník neurobí ani na základe dodatočnej výzvy Organizátora projektu, je Organizátor 
oprávnený Účastníka diskvalifikovať. 
8.2. Organizátor vyhlasuje, že s osobnými údajmi, ktoré získal od Účastníka počas organizácie 
Projektu, bude zaobchádzať v súlade s pravidlami ochrany súkromia a osobných údajov 
podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
8.3. Účelom spracovávania osobných údajov pedagogických pracovníkov, ktorí sú súčasťou 
Projektu,  je riadne prevádzkovanie a organizácia Projektu (napr. skontaktovanie sa 
s Účastníkom, oznámenie výhry, zabezpečenie Koncertu Zúbkovej hliadky, a pod.), a to na 
právnom základe súhlasu.  
8.4. Osobné údaje spracúvané v rámci Projektu môžu byť poskytnuté agentúre, ktorá 
zabezpečuje administratívnu a technickú organizáciu Projektu – spoločnosť everyvent, s. r. 
o., so sídlom Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, a to len v nevyhnutnom rozsahu potrebnom 
na vykonanie príslušných administratívnych alebo technických úkonov v rámci organizácie 
Projektu a v nevyhnutnom rozsahu aj správcovi internetových stránok týkajúcich sa Projektu 
a prevádzkovaných Organizátorom – spoločnosti BonWell a.s., na účely vykonávania 
príslušných administratívnych a technických nastavení internetových stránok.  
8.5. Účastník si je vedomý, že po skončení Projektu budú osobné údaje dotknutých osôb 
tohto Účastníka bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu 
hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, s výnimkou podľa § 17 ods. 2 ZoOÚ a s výnimkou 
prípadov, ak sú tieto údaje pre Organizátora nevyhnutné aj po skončení Projektu (napr. na 
účely vymáhania právnych nárokov Organizátorovi). 
8.6. Na účely realizácie Projektu môžu byť osobné údaje osôb podľa čl. VII. ods. 7.5. Štatútu 
v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté aj Partnerovi.  
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8.7. Organizátor zverejní na internetovej stránke www.veselezubky.sk v sekcii Na stiahnutie 
najneskôr do 14.10.2018 tlačivo – súhlas s vyhotovením, spracovaním a použitím fotografií 
a audiovizuálnych záznamov zhotovených na propagačné a reklamné účely a na účely 
súvisiace s Vyhodnotením Projektu v zmysle článku VIII. Štatútu. Účastník projektu sa 
zaväzuje zabezpečiť podpis predmetného súhlasu od všetkých členov pedagogického dozoru, 
ako aj od zákonných zástupcov všetkých detí, ktorí sa zúčastnia Koncertu Zúbkovej hliadky. 
Účastník sa zároveň zaväzuje tento súhlas doručiť Organizátorovi poštou alebo osobne, 
najneskôr však do 10.1.2019. Ak Účastník v tejto lehote súhlasy nepredloží, je Organizátor 
oprávnený Účastníka diskvalifikovať. 
8.9. Na základe žiadosti dotknutej osoby Organizátor informuje túto osobu, či spracúva jej 
osobné údaje, a ak áno, tak ktoré jej osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania 
požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisov má dotknutá osoba 
právo na informácie o spracúvaní jej osobných údajov, ako aj právo opravu, vymazanie, 
blokovanie (obmedzenie) spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. 
Na tieto účely môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu 
Organizátora prostredníctvom e-mailu ochranaudajov@mojadm.sk alebo na telefónne číslo: 
0800 111 881. Organizátor je povinný žiadosť vyriešiť bez zbytočného odkladu a v každom 
prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.  
8.10. Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 
36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421 2 323 132 14, e-mail: 
statny.dozor@pdp.gov.sk najmä v prípade podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov. 
 
 
IX. Propagácia Projektu 
9.1. Ak nie je ďalej v Štatúte uvedené inak, zverejnenie a propagácia Projektu potrvá 
predovšetkým v čase od 15.10.2018 do 30.06.2019 (vrátane).  Toto bude prebiehať najmä 
prostredníctvom internetových stránok www.veselezubky.sk, www.facebook.com, 
https://www.youtube.com/ , či www.mojadm.sk, ďalej prostredníctvom propagačných 
materiálov nachádzajúcich sa v predajniach Organizátora, ako aj platenou inzerciou vo 
vybraných masmediálnych prostriedkoch.  
9.2 Organizátor bude z Projektu zhotovovať fotografie a prípadné audiovizuálne záznamy, 
ktoré budú zverejnené na internetovej stránke www.veselezubky.sk až do okamihu jej 
deaktivácie alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby s používaním fotografie alebo 
prípadného audiovizuálneho záznamu. Fotografie a prípadný audiovizuálny záznam 
z Projektu použije Organizátor aj ako propagačný materiál v prípade ďalších ročníkov 
projektu, predovšetkým na vyššie uvedených internetových stránkach Organizátora, na 
propagačných materiáloch v predajniach Organizátora, na internetovej stránke 
facebook.com, inzerciou vo vybraných masmediálnych prostriedkoch, prípadne inou 
vhodnou formou, a to najviac počas obdobia troch rokov odo dňa ich zhotovenia. 
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9.3. Právnym základom pre spracúvania osobných údajov na účely propagácie Projektu podľa 
čl. IX. Štatútu je súhlas dotknutých osôb (pedagogických pracovníkov Účastníka). 
9.4. Udelený súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, a to zaslaním písomného odvolania 
súhlasu na adresu sídla spoločnosti dm drogerie markt, s.r.o. alebo na e-mailovú adresu: 
ochranaudajov@mojadm.sk . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním. 
 
 
X. Osobitné ustanovenia 
10.1. Organizátor Projektu nemá voči Účastníkovi Projektu žiadny nárok na úhradu nákladov 
spojených s Projektom, a zároveň nehradí Účastníkovi Projektu žiadne náklady, ktoré mu 
týmto vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Projektu alebo v súvislosti s výhrou v Projektu, 
s výnimkou úhrady nákladov v zmysle tohto článku Štatútu.  
10.2. Organizátor nezabezpečuje zdanenie výhier a táto povinnosť môže výhercovi vzniknúť 
podľa daňových právnych predpisov platných a účinných v čase výhry/v čase  odovzdania 
výhry. 
10.3. Výsledky Projektu sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v Projekte nemožno 
vymáhať. Účastníci berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote ako určí 
Organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať výhru inou formou plnenia ako určil 
Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a 
jej použitím. 
10.4. Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať Účastníka a uplatniť si u Účastníka 
regres prípadnej náhrady škody, ktorá bude voči nemu uplatnená, a to všetko v prípade, ak 
vznikne podozrenie alebo ak bude preukázané, že Účastník obchádzal alebo porušil pravidlá 
Projektu určené týmto Štatútom, a to najmä, nie však výlučne: 
(i) Účastník poruší povinnosti určené článkom IV.. o prihlasovaní a zložení triedy (napríklad 
ak súčasťou triedy bude žiak, ktorý danú školu Účastníka nenavštevuje); 
(ii) Účastník bude neoprávnene manipulovať s fotografiami, na ktorých sú zaznamenané 
náležitosti v zmysle článku V. ods. 5.3. Štatútu. 
10.5. Organizátor si vyhradzuje právo Štatút Projektu kedykoľvek zmeniť, projekt skrátiť, 
predĺžiť či bez náhrady ukončiť, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. vyššia moc, 
technické problémy). Zmeny Štatútu Organizátor zverejní rovnakým spôsob ako pôvodný 
Štatút. 
 
 
XI. Záverečné ustanovenia 
11.1. Štatút Projektu nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej 
stránke wwww.veselezubky.sk.   
11.2. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto Štatútom, písomnými pokynmi 
a informáciami pre Účastníkov vydanými Vyhlasovateľom, sa spravujú primerane príslušnými 



9/7 

 

ustanoveniami právnych predpisov SR, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., 
Občianskeho zákonníka v  znení neskorších predpisov. 
11.3. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia Štatútu nie je dotknutá platnosť 
ostatných ustanovení. Prípadne neplatné ustanovenie sa Organizátor zaväzuje nahradiť 
novým ustanovením, ktoré bude svojím obsahom a účelom najviac zodpovedať príslušnému 
neplatnému ustanoveniu tak, aby bolo v súlade s ustanoveniami platných právnych 
predpisov SR. 
 
V Bratislave, dňa 14.10.2018 
 
Organizátor:      Partner: 
dm drogerie markt, s.r.o.    GlaxoSmithKline s.r.o. 
 
 


