Štatút ocenenia Férový čin roka
čl. 1
Preambula
Nadácia Zastavme korupciu, so sídlom Záhradnícka 60, 82108 Bratislava - Ružinov,
Slovenská republika, IČO: 42266777, v spolupráci s partnerskými organizáciami,
1.1. vedomí si dôležitosti férového správania, transparentnosti a boja proti korupcii pre
spoločnosť,
1.2. v snahe posilniť motiváciu mladých aktivistov, zviditeľniť ich výsledky a verejne im
poďakovať,
podporujú mladých ľudí v boji za férové Slovensko prostredníctvom ocenenia “Férový čin
roka” (ďalej len “ocenenie”).

čl. 2
Organizátor ocenenia
1. Ocenenie ”Férový čin roka” vyhlasuje, organizuje a udeľuje Nadácia Zastavme korupciu v
spolupráci s partnerskými organizáciami.
2. Oficiálnou webovou stránkou ocenenia je www.komunita.zastavmekorupciu.sk/ferovy-cinroka.

čl. 3
Charakteristika ocenenia
1. ”Férový čin roka” je ocenenie pre aktívnych a angažovaných mladých ľudí, ktorí svojim
činom prispeli k boju za spravodlivé a férové mesto, región, kraj či dokonca celé Slovensko,
venovali energiu verejnému záujmu, hodnotám či princípom.
2. Hodnotené budú činy a príbehy, ktoré pomohli k spravodlivejšiemu prostrediu v
spoločnosti, k zvýšeniu transparentnosti, k osvojeniu morálnych a etických hodnôt alebo
otvorili spoločenskú debatu. Sú príkladom dobrej praxe alebo majú vysoký predpoklad
inšpirovať a motivovať spoločnosť.
3. Čin musí preukázať pozitívnosť vplyvu alebo dopadu na spoločnosť.
4. Kľúčovými slovami ocenenia sú: angažovanosť, odvaha, spravodlivosť, férovosť, boj proti
korupcii, morálne a etické hodnoty, osveta, verejná kontrola, transparentnosť, veci verejné.
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čl. 4
Nominácie
1. Vyhlasovanie ocenenia sa zverejňuje prostredníctvom webových stránok a sociálnych
sietí organizátora a partnerských organizácií.
2. Nomináciu na udelenie ocenenia je možné zaslať za seba alebo za druhú osobu.
3. Nominácie sa podávajú elektronickou formou prostredníctvom prihlášky na webovej
stránke www.komunita.zastavmekorupciu.sk/ferovy-cin-roka.
4. Nominovaní musia spĺňať nasledujúce podmienky:
4.1. nominovaný čin bol vykonaný dobrovoľnícky vo voľnom čase danej osoby, bez
nároku na odmenu a v prospech iných,
4.2. čin nebol realizovaný v rámci vzdelávacieho / dobrovoľníckeho programu alebo
koordinovaný organizáciou,
4.3. rozsah územia, na ktorom sa čin uskutočnil je na lokálnej, regionálnej alebo
celoštátnej úrovni na území Slovenskej republiky,
4.4. osoba, ktorá čin realizovala spadá do vekovej kategórie 16-26 rokov,
4.5. čin napĺňa obsahovú charakteristiku ocenenia uvedenú v čl. 3,
4.6. čin bol vykonaný v predchádzajúcom kalendárnom roku.
5. Na ocenenie nemôžu byť nominovaní pracovníci ani členovia správnej rady organizátora
ocenenia. Taktiež nemôžu byť nominovaní pracovníci alebo zástupcovia partnerov
ocenenia.
6. Nominácie sa nezverejňujú. Zverejnený bude zoznam finalistov a laureát ocenenia.

čl. 5
Porota
1. O udelení ocenenia rozhoduje na základe predložených nominácií odborná porota.
2. Porota má 5 členov. Tvorí ju jeden zástupca organizátora ocenenia a jeden člen
nominovaný za každú zo štyroch partnerských organizácií. Členstvo v Porote je dobrovoľné
a nie je honorované.
3. Porotu organizačne a administratívne koordinuje zástupca Nadácie Zastavme korupciu.
Porota je uznášaniaschopná, ak sú prítomné tri pätiny jej vymenovaných členov.
4. Zasadnutia poroty sú neverejné.
5. Člen poroty nemôže byť v konflikte záujmov.
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čl. 6
Výber laureáta
1. Rozhodnutie o udelení ocenenia prebieha v troch kolách:
1.1. Prvé kolo - Organizátor ocenenia preverí všetky predložené nominácie po formálnej
stránke uvedené v čl. 4 ods. 4,
1.2. Druhé kolo - Odborná porota individuálne bodovo ohodnotí všetky formálne správne
nominácie prostredníctvom vopred určených hodnotiacich kritérií uvedených v ods. 3
nižšie. Do tretieho kola postupuje maximálne desať nominácií s najvyšším ohodnotením,
pričom odborná porota je oprávnená na základe posúdenia kvality nominácií posunúť aj
menej nominácií,
1.3. Tretie kolo - Odborná porota rozhoduje o udelení ocenenia na stretnutí všetkých
svojich členov a vyberie laureáta ocenenia jednohlasným konsenzom. V prípade, že
laureáta nevyberie konsenzom, odborná porota pristúpi k hlasovaniu, pričom o laureátovi
musí rozhodnúť trojpätinovou väčšinou.
2. Hodnotiace kritéria, na základe ktorých prebieha výber laureáta:
2.1. Spoločenský dopad - aká bola dosiahnuta konkrétna pozitívna zmena na okolie
daným nominovaným činom.
2.2. Množstvo a charakter zasiahnutych ľudí - približný počet ľudí a charakter komunít,
ktoré boli zasiahnuté daným nominovaným činom.
2.3. Územný rozsah činu - daný nominovaný čin mal lokálny, regionálny alebo
celoslovenský dosah.
2.4. Miera odvahy - počet prekážok, ktorým nominovaná osoba pri realizácii činu čelila.
2.5. Originalita a replikovateľnosť - unikátnosť nominovaného činu a jeho možná
opakovateľnosť na inom mieste alebo čase.
3. Porota si v treťom kole hodnotenia môže vyžiadať ďalšie informácie od postupujúcich
finalistov.
4. Ocenení môžu byť iba jednotlivci. V prípade činu realizovanom v rámci skupiny či
združenia, musí byť kandidát iniciátorom daného činu.

čl. 7
Ocenenie
1. Udelenie ocenenia “Férový čin roka” sa osvedčuje symbolickou cenou v podobe
sošky/plastiky, diplomom a ďalšími prípadnými nefinančnými odmenami.
2. Všetci nominanti z druhého kola ocenenia dostanú diplom, prípadné nefinančné odmeny a
pod podmienkou, že spĺňajú požiadavky na vstup, im bude poskytnutá možnosť stať sa
členom dobrovoľníckeho projektu Komunita Zastavme korupciu, ktorá ponúka neformálne
vzdelávanie spolu s pestrými aktivitami v protikorupčnej oblasti.
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3. Ocenenie nie je spojené s finančnou odmenou a nie je naň právny nárok.
4. Organizátor si vyhradzuje právo ocenenie kedykoľvek odňať, ak sa preukáže, že dôvody,
pre ktoré bolo ocenenie udelené, neboli pravdivé, alebo ak laureát po udelení koná v
rozpore s princípmi, za ktoré mu/jej bolo ocenenie udelené.

čl. 8
Vyhlásenie laureáta a odovzdanie ocenenia
1. Organizátor udeľuje ocenenie najviac jedenkrát v kalendárnom roku v termíne
dohodnutom s partnerskými organizátormi.
2. Organizátor vyhlasuje a oceňuje laureáta spolu s finalistami na verejnom podujatí.
3. Udelenie ocenenia sa zverejňuje prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí
organizátora a partnerských organizácií, tlačových a elektronických médií organizátora a
partnerských organizácií.

čl. 9
Záverečné ustanovenia
1. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu tohto štatútu podľa vlastného uváženia.
2. Tento štatút bol schválený organizátormi ocenenia dňa 31. marca 2022.
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INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
FÉROVÝ ČIN ROKA
Nadácia Zastavme korupciu, so sídlom Záhradnícka 60, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská
republika, nadácia vedená pod registračným číslom 203/Na-2002/1045 v Registri nadácií
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy (ďalej len „NADÁCIA“) rešpektuje
súkromie fyzických osôb a pravidlá ochrany osobných údajov1.
NADÁCIA má pri spracúvaní OSOBNÝCH ÚDAJOV na účely spojené s organizáciou ocenenia „Férový
čin roka“ postavenie prevádzkovateľa. Účelom informácií uvedených nižšie (ďalej len „OZNÁMENIE“)
je informovať vás, za akých podmienok spracúvame OSOBNÉ ÚDAJE v súvislosti s organizovaním
ocenenia „Férový čin roka”.
I.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME
(KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV)

NADÁCIA spracúva pri organizácii ocenenia „Férový čin roka“ nasledovné kategórie osobných
údajov (ďalej len „OSOBNÉ ÚDAJE“):
• Identifikačné údaje nominovanej osoby: meno a priezvisko a dátum narodenia;
• Kontaktné údaje nominovanej osoby: emailová adresa a telefónne číslo;
• Mesto/obec, kde nominovaná osoba momentálne pôsobí;
• Ďalšie informácie o nominovanej osobe uvedené v prihláške na ocenenie „Férový čin roka”;
• Údaje súvisiace s činom nominovanej osoby (napr. popis, dopad, cieľová skupina, a pod.);
• Fotografie, videá prípadne vyhlásenia vyhotovené v súvislosti so zaradením na zoznam
finalistov resp. udelením ocenenia a jeho propagáciou.
II. PREČO SA ÚDAJE SPRACÚVAJÚ
(ÚČEL SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD)
Vaše OSOBNÉ ÚDAJE sú spracúvané v súvislosti s organizáciou ocenenia „Férový čin roka”, čo
v sebe zahŕňa tieto aktivity:
prihlásenie sa do výberu, výber finalistov, určenie laureáta, vyhlásenie a zverejnenie finalistov
a laureáta; realizáciu podujatia na odovzdanie ocenenia a propagáciu a medializáciu ocenenia
(vrátane finalistov a laureáta) a tohto podujatia, vrátane propagácie prostredníctvom webových
stránok a sociálnych sietí NADÁCIE ako organizátora a partnerských organizácií.
Spracúvanie vašich OSOBNÝCH ÚDAJOV je založené na súhlase dotknutej osoby – osoby
nominovanej na ocenenie „Férový čin roka”.

1

Predovšetkým nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(ďalej len „NARIADENIE“) a zákon č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZÁKON“, NARIADENIE a ZÁKON spolu ako „PRÁVNE PREDPISY“).
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III. ODKIAĽ MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
(ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV)
OSOBNÉ ÚDAJE získavame v prvom rade od dotknutých osôb – nominantov.
V niektorých prípadoch môžu byť OSOBNÉ ÚDAJE poskytnuté aj inými osobami. V takom prípade sú
tieto osoby povinné zabezpečiť, že sa ich poskytnutie realizuje v súlade s právnymi predpismi na
ochranu osobných údajov, a najmä, že došlo k informovaniu dotknutých osôb o spracúvaní
v požadovanom rozsahu a pre poskytnutie OSOBNÝCH ÚDAJOV existuje právny základ. V prípade
porušenia týchto povinností tieto osoby zodpovedajú za škodu alebo ujmu spôsobenú dotknutým
osobám a / alebo môžu byť sankcionované v zmysle právnych predpisov.
IV. KOMU SÚ VAŠE ÚDAJE POSKYTNUTÉ
(KATEGÓRIE PRÍJEMCOV)
OSOBNÉ ÚDAJE budú poskytnuté nasledovným príjemcom, ako sú:
• členovia odbornej poroty;
• partnerské organizácie (iné
spolupracujeme na projektoch);

neziskové

organizácie

alebo

organizácie,

s ktorými

• poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti (sociálne siete, webové stránky) a mediálni
partneri;
• poskytovatelia služieb a profesionálni poradcovia NADÁCIE (napr. banky, dodávatelia IT
riešení, komerčné poisťovne, advokátske kancelárie, daňoví poradcovia, mzdoví účtovníci,
odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a pod.);
• ostatní dodávatelia a spolupracovníci NADÁCIE (prenajímateľ priestorov pre podujatie,
dodávatelia v rámci organizácie podujatia, a pod.).
V.

AKO DLHO MÁME VAŠE ÚDAJE (DOBA UCHOVÁVANIA)

OSOBNÉ ÚDAJE SÚ uchovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov spojených s organizáciou
ocenenia „Férový čin roka” (nie však dobu dlhšiu ako rok po skončení podujatia), ak právne
predpisy nevyžadujú dlhšie uchovávanie alebo neexistuje iný právny základ pre uchovávanie.
VI.

VAŠE PRÁVA

V prípade, ak spracúvanie vašich OSOBNÝCH ÚDAJOV prebieha na základe vášho súhlasu, máte
právo tento kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracúvania realizovaného
pred jeho odvolaním.
V odôvodnených prípadoch (napr. tam, kde spracúvame OSOBNÉ ÚDAJE na základe nášho
oprávneného záujmu) a za podmienok určených právnymi predpismi môžete namietať proti
spracúvaniu OSOBNÝCH ÚDAJOV. Môžete tiež požadovať ich výmaz alebo obmedzenie, NADÁCIU
môžete požiadať o odstránenie nedostatkov pri spracúvaní alebo sa obrátiť na príslušný dozorný
orgán.
VII.

KOHO MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmto OZNÁMENÍM alebo spracúvaním vašich OSOBNÝCH
ÚDAJOV, môžete nás kontaktovať info@zastavmekorupciu.sk.
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