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STRUČNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ  
V ČASOPISE MôJ OKAMIH ŠŤASTIA

Do vedomostných súťaží sa môžu zapojiť občania Slovenskej republiky. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom, 
dodávateľskom alebo obdobnom vzťahu k REAL PRESS s.r.o. Do žrebovania budú zahrnuté iba správne a úplné 
odpovede doručené prostredníctvom SMS, alebo poštou na korešpondenčnom lístku spolu s nalepeným kupónom 
na adresu REAL PRESS s.r.o., P.O.BOX 3, 820 18 Bratislava. Kvôli prípadnej výhre uveďte aj svoje telefónne číslo.

Riešenia tajničiek, úloh, súťaží z vydania časopisu, ktorý vychádza v stredu je možné posielať od stredy daného 
týždňa do utorka nasledujúceho týždňa do 24,00h. Vylúštenie tajničiek posielajte podľa pokynov u každej křížovky.
V texte SMS správy nepoužívajte diakritiku – dĺžne, mäkčene a čiarky! V prípade výhry Vás budeme kontaktovať so 
žiadosťou o zaslanie mena, priezviska a adresy, na ktorú Vám máme doručiť výhru. V prípade, že výhercovia nebudú 
opakovane zastihnuteľní na mobilnom telefónnom čísle alebo do 5 pracovných dní nezareagujú na oznámenie o 
výhre, ktoré im bolo zaslané prostredníctvom SMS správy, strácajú nárok na túto výhru.

Do súťaží nebudú zaradené odpovede, ktoré boli preukázateľne zaslané za pomoci robota alebo iných SMS 
generátorov.

Daňové otázky budú riešené v zmysle platných predpisov a noriem Slovenskej republiky.
Cena 1 SMS je 0,80 € vrátane DPH.
 
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Odoslaním súťažnej SMS alebo korešpondenčného lístka udeľujete spoločnosti REAL PRESS s.r.o. súhlas so 
spracovaním: 1. Vášho telefónneho čísla pre účely realizácie súťaže, jej organizácie a vyhodnotenia, 2. Vášho 
mena, priezviska a adresy bydliska pre účely predania výhry, 3. súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu 
meno, priezvisko a obec v časopise a na webovej stránke REAL PRESS s.r.o. v súvislosti s výhrou v súťaži. Súhlas so 
spracovaním osobných údajov  ďalej udeľujete spoločnosti REAL PRESS s.r.o. aj pre redakčné a marketingové účely. 
Tento súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať.
 
INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť REAL PRESS s.r.o. so sídlom 29. augusta 18, 811 08 Bratislava, IČO 
52218511.
Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania. 
Máte právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Svoj súhlas so spracúvaním môžete 
odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.
Sťažnosť môžete podať dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na webovej stránke www.realpress.sk/pre-citatelov/ v sekcii 
Zásady ochrany súkromia.


