
 
 

 

„Vyskúšajte to s nami“ 
(ďalej len „Rubrika“) 

 

PRAVIDLÁ TESTOVANIA 
 

I. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Organizátorom testovania 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“). 

 

 

II. ČAS VYSIELANIA RUBRIKY 

 

2. Rubrika sa vysiela vždy v sobotu medzi 9:00 a 10:00. 

 

III. PODMIENKY ÚČASTI 

 

3. Do testovania sa môže zapojiť každý, kto sa zaregistruje na webovej stránke Rádia 

Jemné www.jemne.sk a splní všetky podmienky účasti uvedené nižšie. 

 

Podmienkami zapojenia do testovania sú: 

a. Testovania sa môže zúčastniť každý, kto dovŕšil vek 18 rokov; 

b. Potvrdenie o oboznámení sa s dokumentom Informovanie dotknutej osoby 

o spracúvaní osobných údajov dostupný na 

http://www.radioservices.sk/gdpr.pdf a udelenie súhlasu so spracúvaním 

osobných údajov; 

c. Testovač vyplní a odošle elektronický formulár zverejnený na internetovej 

stránke www.jemne.sk, v ktorom vyplní svoje kontaktné údaje v rozsahu 

meno, priezvisko, telefónne číslo, vek, ulica, mesto, psč, počet detí a 

povolanie. 

 

4. V prípade dodržania vyššie uvedených podmienok splnil poslucháč podmienky účasti 

a je zaradený do výberu testovačov.  

 

IV. PRIEBEH:  

 

5. Organizátor vyberie určený počet poslucháčov, ktorí budú po dohode testovať určené 

výrobky, ktoré im budú zaslané.  Následne moderátor telefonicky kontaktuje 

vybraných testovačov, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti s testovaným 

výrobkom/službou.  

6. Vybraní účastníci, ktorým budú poslané výrobky určené na testovanie, sa zaväzujú 

komunikovať s moderátorom Rádia Jemné a poskytnúť mu svoje dojmy, postrehy  

http://www.radioservices.sk/gdpr.pdf
http://www.jemne.sk/


a skúsenosti s testovaným výrobkom. V opačnom prípade si bude Rádio Jemné 

nárokovať náhradu vo výške hodnoty testovaného výrobku.  

 

 

V. ODOVZDANIE VÝROBKOV 

 

7. Testovač je povinný sa pri preberaní výrobku preukázať platným občianskym 

preukazom alebo cestovným pasom. Výrobky sú neprenosné a patria výlučne 

testovačovi. 

 

8. Testované výrobky odovzdá Organizátor po vzájomnej dohode s testovačom, 

Organizátor je oprávnený zabezpečiť odovzdanie výrobkov prostredníctvom 

akejkoľvek tretej osoby. 

 

 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

9. Testovač sa môže zapojiť do testovania opakovane. 

 

10. Organizátor nezodpovedá za vady na výrobkoch vzniknuté pri doručovaní 

prostredníctvom poštovej prepravy alebo v súvislosti s ňou. 

 

11. Testovania 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.  

 

12. Zodpovednosť za regulárny priebeh s právomocou rozhodovať sporné situácie 

súvisiace s priebehom testovania aj odovzdanie výrobku má Organizátor.  

 

13. Účasťou v testovaní, ako je to definované v článku III týchto pravidiel, testovač dáva 

súhlas (výslovne súhlasí) s podmienkami testovania, ktoré sú zverejnené na 

internetovej stránke www.jemne.sk.  

 

14. Testovač 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.jemne.sk, v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, vek, ulica, mesto, 

psč, počet detí a povolanie, ich uchovávaním a používaním poskytnutých osobných 

údajov na účely zapojenia sa do testovania a odovzdania testovaného výrobku 

testovačovi, pričom súhlas testovača so spracúvaním osobných údajov Organizátorom 

tvorí neoddeliteľnú prílohu týchto pravidiel. Súhlas sa udeľuje na dobu trvania 

testovania a v nevyhnutnom rozsahu aj po jej skončení. Testovač je oprávnený svoj 

súhlas kedykoľvek odvolať najmä v prípade, že Organizátor bude konať v rozpore 

s podmienkami dohodnutými v týchto pravidlách. Odvolaním súhlasu so spracúvaním 

osobných údajov testovačovi zaniká účasť v testovaní, nakoľko Organizátor nebude 

disponovať, žiadnym právnym základom na ďalšie spracúvanie osobných údajov 



a nebude tak objektívne schopný vykonávať úkony v súvislosti s vyhodnotením účasti 

testovača v testovaní. 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 a tiež je zverejnený na http://www.radioservices.sk/gdpr.pdf 

 

Organizátor vyhlasuje, že testovačom ako dotknutou osobou poskytnuté osobné údaje 

použije výlučne len na vyššie uvedené účely. 

 

15. Účastníci testovania nemajú na akékoľvek plnenie 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 rozhodne 

Organizátor. 

 

16. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť testovača z testovania v prípade nesplnenia 

niektorej z podmienok uvedených v týchto pravidlách. 

 

17. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu týchto pravidiel z obchodných dôvodov 

zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou. Organizátor sa zaväzuje v 

dostatočnom predstihu informovať Súťažiacich o všetkých uskutočnených zmenách. 

 

18. Ďalšie podmienky a právne vzťahy sa riadia právnym poriadok Slovenskej republiky. 

Tieto pravidlá sú k dispozícii na internetovej stránke www.jemne.sk. 

 

 

 

Radio Services a.s.                                                     V Bratislave, dňa 1.1.2019 

 

http://www.radioservices.sk/gdpr.pdf

