Pravidlá hlasovania v ankete
„Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2018“

1. Usporiadateľ
Hlasovanie v ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2018 organizuje
SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA – Krajská organizácia cestovného ruchu so sídlom: Námestie mieru 2,
080 01 Prešov , IČO: 42238536 DIČ: 2023655832 (ďalej len "usporiadateľ"). Anketa Najlepší
v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2018 (ďalej aj ako „anketa“) prebieha v kategóriách:
o NAJ produkt CR
o NAJ zariadenie CR
NAJ kultúrno-náučné zariadenie, atrakcia
NAJ informačné zariadenie
NAJ ubytovacie zariadenie
NAJ reštaurácia
o NAJ zamestnanec CR
2. Trvanie a miesto konania hlasovania, médiá určené pre hlasovanie
2.1 Hlasovanie v ankete prebieha od 14. 12. 2018 (12.00 hod.) do 13. 1. 2019 (23.59 hod.) (ďalej len
„čas konania hlasovania“).
2.2 Hlasovanie v ankete prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom webovej stránky
www.severovychod.sk.

3. Účastníci hlasovania
3.1 Na hlasovaní v ankete sa môžu zúčastniť užívatelia po overení svojej e-mailovej adresy na
internetovej stránke www.severovychod.sk.
3.2 Prihlásením a účasťou v hlasovaní vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami
hlasovania obsiahnutými v tomto dokumente.
3.3 Účasť v ankete je dobrovoľná a bezplatná.
3.4 Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z ankety užívateľa, ktorý by porušil pravidlá ankety alebo
spôsob hlasovania, prípadne sa zúčastňoval na ankete v rozpore s dobrými mravmi.
3.5 Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
Zároveň v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním
poskytnutých osobných údajov, pričom pri hlasovaní v ankete sa jedná výlučne o poskytnutie
mailovej adresy. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia
adresovanému Usporiadateľovi. Poskytnuté osobné údaje budú využité výlučne na spracovanie
a overenie hlasovania, nie na marketingové účely. Po spracovaní ankety budú údaje odstránené.
V prípade záujmu účastníka o zasielanie informácií vo forme Newslettra, vydáva za týmto účelom
osobitný súhlas označením samostatnej položky pod anketou ( súhlas je možné kedykoľvek písomne

odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému Usporiadateľovi alebo odhlásením sa
z Newslettra).

4. Harmonogram hlasovania
4.1 Hlasovanie v ankete prebieha od 14. 12. 2018 (12.00 h.) do 13. 1. 2019 (23.59 hod.)
4.2 Výsledky hlasovania budú zverejnené dňa 14. 1. 2019 po ukončení procesu overenia správnosti
hlasovania na www.severovychod.sk.

5. Spôsob hlasovania a limity hlasov
5.1 Každý hlasujúci môže v čase konania ankety odovzdať max. 1 hlas v jeden kalendárny deň pre
každú
z nominovaných
kategórií.
Hlasovanie
prebieha
prostredníctvom
stránky
www.severovychod.sk. Potvrdenie hlasovania sa uskutočňuje prostredníctvom e -mailovej adresy
účastníka.
5.2 O víťazovi rozhodnú hlasovaním v ankete používatelia (návštevníci) v období určenom pre
hlasovanie podľa svojich osobných preferencií. Víťazom kategórie sa stáva nominovaný produkt,
zariadenie alebo zamestnanec s najvyšším počtom hlasov v príslušnej kategórii.
5.3 Akékoľvek hlasovanie pomocou automatických systémov (tzv. robotov) je zakázané a môže mať
za následok zablokovanie účastníka. Rovnako tak použitie iných spôsobov umožňujúcich opakované
hlasovanie bude kvalifikované ako podvod.

6. Záverečné ustanovenia
Ocenenia víťazom ankety budú slávnostne odovzdané počas veľtrhu cestovného ruchu ITF
SLOVAKIATOUR 24. januára 2019 v Incheba Expo Bratislava v expozícii Prešovského kraja v
hale B stred.

