„Wake up – Yes or No“
(ďalej len „Súťaž“)

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.

Organizátorom súťaže je spoločnosť Radio Services a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831
01 Bratislava, IČO: 35 875 020, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3265/B (ďalej len „Organizátor“). Výhru do
súťaže venovalo Centrum bezpečnej jazdy na Slovakia ringu.

2.

Účelom Súťaže je propagácia vysielania a podpora počúvanosti Rádia Europa 2,
a preto Súťaž môže byť voči verejnosti komunikovaná prostredníctvom vysielania
tejto programovej služby.

II. ČAS KONANIA SÚŤAŽE
3.

Súťaž sa uskutoční každý pracovný deň v rannej šou Wake up vždy po 7-mej hodine

III. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
4.

Do Súťaže sa môže zapojiť každý, kto splní všetky podmienky účasti v Súťaži
uvedené nižšie, čím sa stáva súťažiacim (ďalej len „Súťažiaci“).
Podmienkami súťaže sú:
a. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto dovŕšil vek 18 rokov;
b. Účastník súťaže dáva súhlas so spracúvaním nasledovných osobných údajov:
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo prípadne email.
Účastníci súťaže súhlasia, že ak v dôsledku účasti v tejto súťaži dôjde k
poskytnutiu osobných údajov v zmysle príslušných článkov NARIADENIA
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 (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a ustanovení zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon“), dáva účastník súťaže súhlas s ich spracovaním na dobu 5 rokov
za účelom preverenia totožnosti účastníka súťaže, odovzdania výhry s tým , že

osobné údaje účastníka budú primeraným spôsobom použité v rámci doby
trvania súťaže v marketingovej komunikácii organizátora.
5.

V prípade dodržania vyššie uvedených podmienok Súťaže splnil Súťažiaci podmienky
účasti v Súťaži a je zaradený do žrebovania o výhry.

IV. PRIEBEH SÚŤAŽE:
6. Každý pracovný deň v termíne 24.05. – 28.05. 2021 môžu poslucháči posielať sms na
číslo 0905 030 090. Do textu sms napíšu svoje meno a názov súťaže (Yes or No).
Moderátori každý súťažný deň zo zaslaných sms vyžrebujú poslucháča, ktorému
zatelefonuje a položia 5 otázok na ktoré bude musieť poslucháč odpovedať opačne.
Poslucháč, ktorý odpovie na všetkých 5 otázok opačne ako sa má získava dennú
výhru. Výhry odovzdá Organizátor Súťaže po vzájomnej dohode so Súťažiacim, ktorý
vyhrá. Organizátor je oprávnený zabezpečiť výhry ako aj odovzdanie výhier
prostredníctvom akejkoľvek tretej osoby.

V.

VÝHRY

7.

Dennou výhrou v Súťaži je:
100,- EUR, ktoré budú prevedené na účet výhercu

VI. ODOVZDANIE VÝHRY
8. Výherca je povinný sa pri preberaní Výhry preukázať platným občianskym preukazom

alebo cestovným pasom a vodičským preukazom. Výhra je neprenosná a patrí výlučne
výhercovi. Cena bude výhercovi doručená do 60-tich pracovných dní odo dňa
predmetnej súťaže (bankovým prevodom na účet, ktorý uvedie výherca).

9. V prípade, že si výherca nemôže Výhru prevziať do 3 mesiacov (prebrať tovar, službu,
zúčastniť sa na podujatí, uplatniť bonus, výhodu, atď. ...) Výhra výhercu prepadá
v prospech Organizátora Súťaže, pričom Výherca nemôže od Organizátora žiadať
žiadnu kompenzáciu ani žiadne iné finančné plnenie. Výhra prepadá aj v prípade, ak
výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú týmito podmienkami súťaže, alebo koná
v rozpore z dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným
konaním) alebo, ak si Výhru neprebral v dohodnutom termíne.
VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10. Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže opakovane (v prípade, kedy sa jedná o
opakovanú možnosť výhry), avšak vyhrať môže maximálne raz za 30 dní.
11. Organizátor nezodpovedá za vady výhry vzniknuté pri doručovaní výhry
prostredníctvom poštovej prepravy alebo v súvislosti s ňou.

12. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Organizátora, resp. osoby v obdobnom
pracovnom pomere a ani im blízke osoby v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka.
13. Zodpovednosť za regulárny priebeh súťaže s právomocou rozhodovať sporné situácie
súvisiace s priebehom Súťaže ako aj odovzdanie Výhry má Organizátor.
14. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo neudeliť Výhru v prípade, že žiadny zo
Súťažiacich nesplní podmienky na jej získanie.
15. Účasťou v súťaži, ako je to definované v článku III týchto pravidiel Súťaže, Súťažiaci
dáva súhlas (výslovne súhlasí) s podmienkami Súťaže, ktoré sú zverejnené na
internetovej stránke www.europa2.sk.
16. Súťažiaci v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 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 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasí so
spracúvaním a zhromažďovaním osobných údajov poskytnutých Organizátorovi pri
registrácii prostredníctvom vyplneného elektronického formuláru na internetovej
stránke www.europa2.sk, v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, vek, adresa a emailová adresa, zaslaním sms alebo whatsapp správy na číslo 0917 480 480, ich
uchovávaním a používaním poskytnutých osobných údajov na účely zapojenia sa do
Súťaže a odovzdania Výhry Súťažiacemu, pričom súhlas Súťažiaceho so spracúvaním
osobných údajov Organizátorom tvorí neoddeliteľnú prílohu týchto pravidiel Súťaže.
Súhlas sa udeľuje na dobu trvania Súťaže a v nevyhnutnom rozsahu aj po jej skončení.
Súťažiaci je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať najmä v prípade, že
Organizátor bude konať v rozpore s podmienkami dohodnutými v týchto pravidlách
Súťaže. Odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov Súťažiacemu zaniká
účasť v Súťaži, nakoľko Organizátor Súťaže nebude disponovať, žiadnym právnym
základom na ďalšie spracúvanie osobných údajov Súťažiaceho a nebude tak
objektívne schopný vykonávať úkony v súvislosti s vyhodnotením účasti Súťažiaceho
v súťaži a jeho prípadnou výhrou. Organizátor ako prevádzkovateľ osobných údajov si
svoju informačnú povinnosť splnil prostredníctvom dokumentu Informovanie
dotknutej osoby o spracúvaní osobných údajov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
týchto pravidiel Súťaže a tiež je zverejnený na stránke http://www.radioservices.sk/
gdpr.pdf.
Organizátor vyhlasuje, že Súťažiacim ako dotknutou osobou poskytnuté osobné údaje
použije výlučne len na vyššie uvedené účely.
17. Účastníci tejto Súťaže nemajú na akúkoľvek Výhru žiaden právny nárok a namiesto
nich nie je možné v žiadnom prípade od Organizátora požadovať akékoľvek iné, resp.
obdobné plnenie. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže
rozhodne Organizátor.

18. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť Súťažiaceho zo Súťaže v prípade nesplnenia
niektorej z podmienok uvedených v týchto pravidlách Súťaže.
19. Výhercovia sú povinní Výhru zdaniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi –
podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Organizátor si vyhradzuje právo
kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá a podmienky Súťaže a zároveň je oprávnený Súťaž
kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou od okamihu uverejnenie na
internetovej stránke www.europa2.sk.
20. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných
podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore podmienkami Súťaže
a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo súťažiacemu
odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so
spätnou účinnosťou.
21. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu týchto pravidiel súťaže z obchodných
dôvodov zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou. Organizátor sa zaväzuje v
dostatočnom predstihu informovať Súťažiacich o všetkých uskutočnených zmenách.
22. Ďalšie podmienky Súťaže a právne vzťahy vzniknuté na základe tejto Súťaže sa riadia
právnym poriadok Slovenskej republiky. Tieto pravidlá Súťaže sú k dispozícii na
internetovej stránke www.europa2.sk.

Radio Services a.s.

V Bratislave, dňa 10.05.2021

