„Deloitte Technology Challenge“ - Súťažné podmienky
Vyhlasovateľ súťaže
Vyhlasovateľom súťaže „Deloitte Technology Challenge“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Deloitte Advisory
s.r.o., IČO: 35 946 067, so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava (ďalej len „Vyhlasovateľ“).
Vyhlasovateľ spolu so spoločnosťami Deloitte Audit s.r.o., IČO: 31 343 414, Deloitte Tax s.r.o., IČO: 31 407
986, Deloitte Legal s.r.o., IČO: 36 868 019, Deloitte Security s.r.o., IČO: 44 803 443 všetky so sídlom Digital
Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava prestavujú Subjekty Deloitte v SR.
„Subjekt Deloitte“ označuje jednu, resp. viac členských firiem Deloitte Touche Tohmatsu Limited, spoločnosti
s ručením obmedzeným zárukou [UK private company limited by guarantee] založenej podľa práva Spojeného
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, a jej dcérske a pridružené spoločnosti. Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, ani žiadna iná z jeho členských firiem navzájom nenesú zodpovednosť za konanie či opomenutie
ostatných členských firiem. Každá členská firma je oddelenou a nezávislou právnickou osobou pôsobiacou pod
názvom „Deloitte“, „Deloitte & Touche“, „Deloitte Touche Tohmatsu“ či iným podobným názvom. „Deloitte
Central Europe“ je regionálnym združením subjektov zastrešených spoločnosťou Deloitte Central Europe
Holdings Limited, členskou firmou organizácie Deloitte Touche Tohmatsu Limited v strednej Európe. Služby
poskytujú dcérske a pridružené podniky spoločnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, ktoré sú
samostatnými a nezávislými právnymi subjektmi. Subjekty Deloitte v SR sú pridruženými alebo dcérskymi
spoločnosťami Deloitte Central Europe Holdings Limited. Podrobný opis právnej štruktúry spoločnosti Deloitte
Touche Tohmatsu Limited a jej členských firiem sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas.

Podmienky súťaže
Súťaž sa vyhlasuje pre fyzické osoby, ktoré v čase vyhlásenia súťaže ani kedykoľvek v dobe jej trvania nemajú
platne uzatvorený pracovnoprávny vzťah, t.j. pracovný pomer alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru, s ktorýmkoľvek Subjektom Deloitte v SR.
Podmienkou pre účasť v súťaži je zaslanie odpovede na otázky položené Vyhlasovateľom v rámci prípadovej štúdie
zverejnenej Vyhlasovateľom, a to najneskôr do ukončenia trvania súťaže. Odpoveď musí byť zaslaná elektronicky
na adresu: recruitmentsk@deloitteCE.com, pričom okrem odpovedí na položené otázky je súťažiaci povinný uviesť
svoje meno, priezvisko a adresu bydliska a kontaktný telefón.
Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť jeden krát, t.j. zaslať odpovede na položené otázky je možné len raz.
Výherca súťaže bude na základe svojej odpovede vybraný porotou zloženou z konzultantov Vyhlasovateľa, ktorí
v rámci svojej profesionálnej činnosti poskytujú podnikateľské poradenstvo v rôznych oblastiach. Porota bude pri
výbere výhercu prihliadať najmä na inovatívnosť odpovede, dostupnosť navrhovaných riešení, ich realizovateľnosť
a komplexnosť.

Výhra
Výhrou v súťaži je náramok Samsung Gear FIT (black), ktorý do súťaže poskytne Vyhlasovateľ. Vyhlasovateľ si
vyhradzuje právo na zmenu výhry v súťaži, v prípade ak predmet výhry nebude v čase vyhlásenia súťaže
objektívne dostupný na trhu. V takomto prípade bude výhra nahradená porovnateľnou výhrou, a to z hľadiska
funkčnosti ako aj hodnoty.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže, pričom výhra bude výhercovi
súťaže oznámená bez zbytočného odkladu potom ako dôjde vyhodnoteniu súťaže. Spôsob prevzatia výhry bude
medzi výhercom súťaže a Vyhlasovateľom dohodnutý po oznámení výhry v súťaži.
Výhra v súťaži môže v závislosti od jej hodnoty naplniť znaky príjmu podliehajúceho dani v zmysle platnej právnej
úpravy vzťahujúcej sa na zdaňovanie príjmov (najmä zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov). V prípade, ak výhra naplní znaky príjmu a daň nebude vyberaná zrážkou (§ 43 cit. zákona), bude
výhercovi písomne oznámená hodnota výhry a splnenie príslušných daňových alebo odvodových povinností bude
zodpovednosťou výhercu.

Výherca nie je povinný výhru v súťaži prevziať; v prípade, že výhru odmietne alebo neprevezme v stanovenej
lehote, vyhradzujú si Vyhlasovatelia súťaže právo vybrať náhradného výhercu spomedzi účastníkov súťaže,
ktorému bude výhra odovzdaná.
V súvislosti s výhrou sa výhercovi neposkytuje žiadna osobitná záruka, ktorá by prekračovala záruku poskytovanú
výrobcom alebo dodávateľom výhry.
Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo osloviť súťažiacich, ktorí zašlú odpovede do súťaže, za účelom
dohodnutia pracovného pohovoru u Vyhlasovateľa alebo niektorého zo Subjektov Deloitte v SR a v prípade
záujmu zo strany súťažiaceho s ním Vyhlasovateľ alebo niektorý zo Subjektov Deloitte v SR dohodne termín
takéhoto pohovoru. Účasť v súťaži ani výhra v súťaži však nezakladajú nárok na vykonanie pracovného pohovoru,
ponuku pracovnej pozície alebo uzatvorenie pracovného pomeru medzi súťažiacim (alebo výhercom)
a Vyhlasovateľom alebo ktorýmkoľvek iným Subjektom Deloitte v SR.

Záverečné ustanovenia
Súťaž je hrou v zmysle § 845 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník; záväzky z nej nemožno vymáhať.
Súťaž sa vyhlasuje na dobu určitú – do 28.04.2017 (vrátane).
Vyhlasovateľ súťaže je v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prevádzkovateľom,
ktorý bude spracúvať osobné údaje účastníkov konania na účely: a) účasti a vyhodnotenia v súťaži (Účel 1) a b)
oslovenie s pracovnou ponukou (Účel 2). Zoznam osobných údajov, ktoré budú spracované je nasledovný: meno,
priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo. Osobné údaje spracované na Účel 1 budú spracúvané na
základe ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) zákona. Osobné údaje spracované na Účel 2 budú spracované na
základe súhlasu súťažiaceho, vyjadreného odoslaním odpovede na súťažné otázky, a to po dobu dvoch rokov odo
dňa vyhodnotenia súťaže; súťažiaci zároveň súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov za Účelom 2 aj iným
Subjektom Deloitte v SR. Súhlas na spracovanie osobných údajov na Účel 2 je možné kedykoľvek odvolať
oznámením doručeným na adresu recruitmentsk@deloitteCE.com . Ak súťažiaci nesúhlasí so spracovaním údajov
na Účel 2 už v čase zaslania odpovedí na súťažné otázky môže to oznámiť Vyhlasovateľovi aj emailovou správou,
v ktorej uvedie svoje odpovede na otázky položené v súťaži. Osobné údaje súťažiaceho môžu byť sprístupnené
sprostredkovateľom Vyhlasovateľa, ktorí sú uvedení na nasledovnej adrese:
http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html .
V prípade, ak odpoveď súťažiaceho naplní znaky autorského diela alebo výsledku inej činnosti, ktorý je chránený
právami duševného vlastníctva, udeľuje súťažiaci zaslaním odpovede v súťaži svoj súhlas (licenciu)
Vyhlasovateľovi a iným Subjektom Deloitte na použitie autorského diela alebo iného výsledku chráneného právami
duševného vlastníctva, a to bez vecného, časového alebo geografického obmedzenia. Takto udelená licencia je
bezodplatná.

