Pravidlá spotrebiteľskej propagačnej súťaže „Vráťte sa do záhrady s Rádiom
Vlna a vyhrajte kompaktný traktor v hodnote 15.517 €. Iba za 1 SMS!“
1. Organizátor súťaže:
Organizátorom a vyhlasovateľom spotrebiteľskej propagačnej súťaže poskytujúcim mediálnu podporu
tak v samotnom rádiu, ako aj na internete či v iných médiách, je spoločnosť Radio Services a.s., so
sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 875 020, IČ DPH: SK2021831746; zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3265/B (ďalej len
„Organizátor“). Technickým partnerom SMS súťaže Vráťte sa do záhrady s Rádiom Vlna a
vyhrajte kompaktný traktor v hodnote 15.517 €. Iba za 1 SMS! (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť
A SMS, s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 387, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 25950/B (ďalej len "Technický partner").
Organizátor súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“).
2. Účel súťaže:
Účelom súťaže je zvýšenie počúvanosti vysielania rozhlasovej programovej služby Rádia Vlna,
propagácia vysielania programovej služby Rádia Vlna ako aj propagácia predaja reklamných
predmetov programovej služby Rádia Vlna na internetovom portáli www.shop.radiovlna.sk.
Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu rozhlasovej programovej
služby vysielateľa a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Trvanie a miesto konania súťaže: Súťaž sa uskutoční v čase od 9.3.2020 (od 00:00 hod.) do
9.4.2020 (do 12:00 hod.) (ďalej len „Trvanie súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len
„Miesto konania súťaže“) s tým, že Organizátor je oprávnený súťaž predĺžiť.
Od 9.3.2020 (od 00:00 hod.) do 9.4.2020 (do 12:00 hod.) je možné do súťaže poslať SMS, pričom
možný výherca hlavnej ceny bude žrebovaný zo všetkých platných SMS prijatých v tomto období.
Možný výherca hlavnej ceny bude zverejnený dňa 9.4.2020 medzi 14:00-15:00 hod. (ďalej aj „Deň
žrebovania hlavnej ceny“) a môže získať hlavnú cenu. Navyše od 9.3.2020 (od 00:00 hod.)do
9.4.2020 (do 14:00 hod.) vrátane (ďalej aj „Deň žrebovania dennej prémie“) sa denne žrebuje
o dennú prémiu vždy z SMS prijatých za predchádzajúci deň, okrem dňa 9.3.2020, kedy sa žrebuje
z SMS prijatých v danom dni až do času žrebovania a dňa 10.3.2020, kedy sa žrebuje z SMS prijatých
dňa 9.3.2020 od času žrebovania uskutočneného dňa 9.3.2020 do 23:59 hod. SMS prijaté v jeden Deň
žrebovania dennej prémie neprechádzajú do žrebovania konaného v ďalšom Dni žrebovania dennej
prémie; všetky prijaté SMS však prechádzajú do žrebovania o hlavnú cenu konaného v Deň
žrebovania hlavnej ceny. Účastníci súťaže sa môžu zapojiť do hry o hlavné ceny aj o denné prémie
rovnakým spôsobom, a to tak, že počas trvania súťaže pošlú SMS v tvare VLNA na číslo 6660.
Účastník súťaže sa môže stať výhercom dennej prémie iba jedenkrát počas celého Trvania súťaže;
v prípade opakovaného vyžrebovania účastníka ako potenciálneho výhercu dennej prémie sa na toto
opakované vyžrebovanie účastníka neprihliada. Výhra dennej prémie nie je prekážkou získania
hlavnej ceny.
4. Podmienky účasti v súťaži: Za účastníka súťaže sa považuje fyzická osoba staršia ako 18 rokov
veku, ktorá v čase konania súťaže:
a) je koncovým užívateľom verejných mobilných elektronických komunikačných služieb
poskytovaných spoločnosťou Orange, spoločnosťou ST, spoločnosťou 4ka alebo spoločnosťou O2,
ktorý využíva platené verejné elektronické komunikačné služby na základe písomnej zmluvy o
pripojení alebo je koncovým užívateľom predplatenej verejnej elektronickej komunikačnej služby, a
b) registruje sa aspoň jedenkrát v súťaži, a to prostredníctvom SMS v tvare „VLNA“, ktorú zašle na
telefónne číslo 6660, pričom musí tak urobiť od 9.3.2020 (od 00:00 hod.) do 9.4.2020 (do 12:00 hod.)
a dostane spätnú SMS, súčasťou ktorej bude zľavový kód v zmysle písm. c (ďalej len „súťažná
SMS“).
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c) Zaslaním platnej súťažnej SMS správy do Súťaže získava súťažiaci v spätnej sms zľavový kód,
prostredníctvom ktorého si môžu uplatniť zľavu 3% na nákup predmetov Rádia Vlna na stránke
shop.radiovlna.sk. Zľavový kód si môžu súťažiaci uplatniť do konca mesiaca jún 2020.
d) nevyužije svoje právo kedykoľvek počas Trvania súťaže deaktivovať zasielanie bezplatných
herných SMS, a to prostredníctvom SMS v tvare „VLNA STOP“ zaslanej na telefónne číslo 6660
(spätná SMS potvrdzujúca deaktiváciu nie je spoplatnená).
e) Na získanie výhry (dennej aj hlavnej) je potrebné, aby vyžrebovaný účastník súťaže prijal hovor do
10 sekúnd od prvého zazvonenia a keď ho moderátor vyzve, vyslovil zreteľne heslo súťaže (slovné
spojenie) platné pre konkrétny hrací deň, ktoré je komunikované vo vysielaní Rádia Vlna.
f) nie je vylúčená z účasti na súťaži z nižšie uvedených dôvodov:
- má uzatvorený pracovný pomer alebo pomer obdobný pracovnému pomeru k Organizátorovi či
k Technickému partnerovi súťaže, ako aj k ich blízkej osobe v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho
zákonníka.
- bolo mu z dôvodov prípustných podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v
znení neskorších predpisov spoločnosťou Orange, spoločnosťou ST, spoločnosťou 4ka alebo
spoločnosťou O2 zastavené alebo prerušené poskytovanie elektronických komunikačných služieb.
5. a) Cena každej spätnej SMS, ktorá potvrdí prijatie SMS do súťaže v daný deň, je 1 EUR s DPH pre
zákazníkov spoločností Orange, ST, 4ka a O2.
b) Cena každej odchádzajúcej SMS zaslanej na telefónne číslo 6660 je spoplatnená ako bežná SMS
podľa platného cenníka spoločnosti Orange, spoločnosti ST, spoločnosti 4ka alebo spoločnosti O2
podľa toho, aký program má účastník súťaže aktivovaný, resp. podľa toho, akú službu využíva.
c) Do žrebovania bude zaradené mobilné telefónne číslo účastníka súťaže v takom počte, koľko SMS
bolo od účastníka súťaže prijatých (to znamená, že vyšším počtom SMS si zvyšuje šancu byť
vyžrebovaný v žrebovaní o denné prémie ako aj v žrebovaní o hlavnú cenu).
6. Účastníci súťaže berú na vedomie, že Organizátor zaradí do žrebovania výlučne účastnícke
telefónne čísla (v ďalšom texte aj ako „telefónne číslo“), ktoré boli pridelené účastníkom súťaže na
základe platnej zmluvy o pripojení (t.j. zákazníci mesačných programov ako aj predplatených služieb)
so spoločnosťou Orange, spoločnosťou ST, spoločnosťou 4ka alebo spoločnosťou O2.
7. Splnením podmienok účasti v súťaži účastník súčasne vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži, s
akceptovaním podmienok súťaže, najmä s prijímaním informačných SMS v súťaži, (ako aj
s prijímaním informačných SMS v iných propagačných a marketingových projektoch Organizátora –
napr. v ďalších spotrebiteľských súťažiach), s účasťou na žrebovaní, s kontaktovaním v zmysle
pravidiel súťaže a s prípadným prijatím výhry podľa pravidiel súťaže. Forma a časové intervaly
zasielania bezplatných informačných SMS závisia od rozhodnutia Organizátora.
8. Účasť na žrebovaní: Žrebovanie potenciálneho výhercu hlavnej ceny v súlade s týmito pravidlami
prebehne v Deň žrebovania hlavnej ceny. Do žrebovania o hlavnú cenu v súťaži bude zaradené každé
mobilné telefónne číslo účastníka súťaže, s ktorým účastník súťaže splnil podmienky pre zaradenie do
súťaže uvedené v týchto pravidlách súťaže, priradené k SIM karte účastníka súťaže podľa evidencie
vedenej spoločnosťou Orange, spoločnosťou ST, spoločnosťou 4ka alebo spoločnosťou O2 (a ktorý
súčasne nie je vylúčený z účasti na súťaži v zmysle týchto pravidiel). Navyše každý Deň žrebovania
dennej prémie (t. j. od 9.3.2020 (od 00:00 hod.) do 9.4.2020 (do 14:00 hod.) vrátane budú prebiehať
denné žrebovania o denné prémie.
9. Žrebovanie potenciálnych výhercov hlavnej ceny:
a) Organizátor v Deň žrebovania hlavnej ceny vyžrebuje automatickým systémom (generátorom), t.j.
na základe náhodného výberu zo všetkých súťažných SMS (v ďalšom texte aj ako „žrebovanie“) 1
účastníka súťaže, ktorý splnil podmienky účasti v súťaži (v texte tiež ako „potenciálny výherca“).
b) Organizátor vyžrebuje automatickým systémom (generátorom) náhodným výberom, okrem 1
účastníka súťaže, ktorého bude Organizátor v Deň žrebovania telefonicky prvotne kontaktovať aj 2
náhradníkov z účastníkov súťaže (ďalej len „Náhradníci“). Náhradníci budú vyžrebovaní pre prípad,
2

ak je volané telefónne číslo prvotne vyžrebovaného účastníka obsadené, nedostupné, neexistujúce,
vypnuté, na linke prebieha iný hovor alebo z iného dôvodu sa s ním nebude možné telefonicky spojiť
pri prvom pokuse o spojenie uskutočnenom Organizátorom. Náhradníci budú kontaktovaní v poradí
náhradník č.1, náhradník č.2. V prípade, že sa nepodarí skontaktovať ani s jedným z troch
vyžrebovaných účastníkov, organizátor vyžrebuje automatickým systémom (generátorom) náhodným
výberom opäť ďalších troch účastníkov súťaže až pokiaľ sa nepodarí s jedným skontaktovať podľa
pravidiel vyššie.
c) Žrebovanie 1 potenciálneho výhercu, resp. Náhradníkov, sa uskutoční za prítomnosti Organizátora,
resp. jeho zástupcov, prostredníctvom náhodného výberu automatickým systémom (generátorom)
z telefónnych čísel pridelených spoločnosťou Orange, spoločnosťou ST, spoločnosťou 4ka alebo
spoločnosťou O2 z účastníkov súťaže, ktorý splnili podmienky súťaže.
d) Súťažná hra o hlavnú cenu spočíva v tom, že Organizátor po skončení súťaže v Deň žrebovania
hlavnej ceny telefonicky kontaktuje 1 potenciálneho výhercu hlavnej ceny, ktorý musí byť na príjme
v zmysle pravidiel uvedených v bode 9. písm. b) týchto pravidiel. Potenciálny výherca môže
v prípade splnenia podmienok účasti v Súťaži a úspešného pokusu Organizátora o spojenie sa
s potenciálnym výhercom získať hlavnú cenu – kompaktný traktor Branson v hodnote 15.517€.
10. Žrebovanie potenciálneho výhercu o denné prémie:
a) Organizátor v každý Deň žrebovania dennej prémie vyžrebuje automatickým systémom
(generátorom), t.j. na základe náhodného výberu zo všetkých súťažných SMS prijatých za
predchádzajú deň okrem dňa 9.3.2020, kedy sa žrebuje denná prémia z SMS prijatých v daný deň do
času žrebovania a dňa 10.3.2020, kedy sa žrebuje z SMS prijatých dňa 9.3.2020 od času žrebovania
uskutočneného dňa 9.3.2020 do 23:59 hod. (v texte tiež ako „potenciálny výherca“).
b) Organizátor vyžrebuje automatickým systémom (generátorom) náhodným výberom 1 účastníka
súťaže, ktorého bude Organizátor v Deň žrebovania dennej prémie telefonicky kontaktovať. V prípade
nesplnenia podmienok podľa bodu 4d, nezíska dennú prémiu, ale postupuje do žrebovania o hlavnú
cenu. Ak bude volané telefónne číslo prvotne vyžrebovaného účastníka obsadené, nedostupné,
neexistujúce, vypnuté, na linke prebieha iný hovor alebo z iného dôvodu sa s ním nebude možné
telefonicky spojiť pri prvom pokuse o spojenie uskutočnenom Organizátorom, tento rovnako účastník
nezíska dennú prémiu, postupuje do žrebovania o hlavnú cenu.
c) Žrebovanie 1 potenciálneho výhercu sa uskutoční za prítomnosti Organizátora, resp. jeho zástupcov,
prostredníctvom náhodného výberu automatickým systémom (generátorom) z telefónnych čísel
pridelených spoločnosťou Orange, spoločnosťou ST, spoločnosťou 4ka alebo spoločnosťou O2
z účastníkov súťaže, ktorý splnili podmienky súťaže.
d) Súťažná hra o denné prémie spočíva v tom, že Organizátor každý deň počas Trvania súťaže v každý
Deň žrebovania dennej prémie upozorní, že bude telefonovať jednému zo súťažiacich (v čase medzi
8:00 -18:00). Súťažiaci musí do 10 sekúnd od prvého zazvonenia zdvihnúť telefón a na vyzvanie
moderátora povedať súťažné heslo, ktoré je komunikované vo vysielaní Rádia Vlna a na stránke
www.radiovlna.sk. Potenciálny výherca v prípade splnenia podmienok účasti v Súťaži a úspešného
pokusu Organizátora o spojenie sa s potenciálnym výhercom môže získať v Deň žrebovania dennej
prémie dennú prémiu – kazetové retro rádio.
Výhry poskytnuté do súťaže:
a) Organizátor poskytuje hlavnú cenu – kompaktný traktor Branson v hodnote 15.517 €
b) Organizátor poskytuje denné prémie – kazetové retro rádiá.
11. Vznik nároku na výhru:
Výhercom výhry sa stáva účastník súťaže, ktorý:
a) splnil všetky podmienky uvedené v pravidlách súťaže;
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b) je užívateľom služieb poskytovaných spoločnosťou Orange, spoločnosťou ST, spoločnosťou 4ka
alebo spoločnosťou O2;
c) mobilné telefónne číslo účastníka bolo vyžrebované v súlade s pravidlami súťaže;
d) vyžrebovaný potenciálny výherca bol počas Trvania súťaže na príjme;
e) najneskôr v lehote 30 dní podľa výzvy Organizátora podľa týchto pravidiel predloží SIM kartu s
priradeným mobilným telefónnym číslom, ktoré bolo vyžrebované podľa týchto pravidiel. Predloženie
SIM karty je nevyhnutné len v prípade, ak o to Organizátor výhercu požiada, a to v lehote mu
stanovenej Organizátorom podľa tohto bodu pravidiel. Predloženie SIM karty zo strany účastníka
súťaže Organizátorovi, resp. jeho zástupcovi je potrebné pre posúdenie splnenia podmienok súťaže na
uplatnenie nároku na výhru v súťaži. Účastník súťaže je povinný predložiť SIM kartu v lehote
uvedenej v tomto bode Organizátorom, resp. jeho zástupcom na adrese určenej Organizátorom
v súlade s týmto bodom pravidiel;
f) je oprávneným koncovým užívateľom vyžrebovaného telefónneho čísla.
Pre účely identifikácie výhercu sú rozhodujúce údaje, ktoré oznámi Organizátorovi počas telefonickej
výzvy podľa týchto pravidiel. Pre určenie výhercu pri vyžrebovaní telefónneho čísla nie je
rozhodujúce, aká osoba je účastníkom uvedeným v príslušnej zmluve o pripojení alebo registračnom
formulári, v ktorých je uvedené telefónne číslo, ktoré bolo v súťaži vyžrebované, ale skutočnosť, že
výherca je oprávneným koncovým užívateľom vyžrebovaného telefónneho čísla a preukázanie sa
údajmi poskytnutými počas telefonickej výzvy podľa týchto pravidiel, ako aj príslušnou SIM kartou,
s ktorou výherca splnil podmienky súťaže týchto pravidiel.
Nárok na výhru nemá osoba, ktorá získala alebo používa SIM kartu bez súhlasu registrovaného
účastníka podľa údajov z informačného systému spoločnosti Orange, spoločnosti ST, spoločnosti 4ka
alebo spoločnosti O2. Zodpovednosť účastníka súťaže, resp. koncového užívateľa voči registrovanému
účastníkovi, týmto nie je dotknutá.
Nárok na výhru nemá ani osoba, voči ktorej spoločnosť Orange, spoločnosť ST, spoločnosť 4ka alebo
spoločnosť O2 ku dňu odovzdania výhry eviduje neuhradenú splatnú pohľadávku (vrátane pohľadávky
na zaplatenie zábezpeky na cenu za poskytnuté alebo požadované služby alebo tovary alebo inej
finančnej zábezpeky).
Organizátor ani spoločnosť Orange, spoločnosť ST, spoločnosť 4ka ani spoločnosť O2 nezodpovedajú
za akékoľvek náklady, výdavky a škody spôsobené účastníkom súťaže, resp. koncovým užívateľom
registrovanému účastníkovi, použitím SIM karty pre účely tejto súťaže bez vedomia alebo súhlasu
registrovaného účastníka.
12. Prihlásením sa do súťaže účastník súhlasí so všetkými podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne
dodržiavať. V prípade, ak Organizátor zistí, že účastník konal alebo sa pokúsil konať v rozpore s
pravidlami súťaže, stráca nárok na akúkoľvek výhru. Takýto účastník bude zo súťaže bez akejkoľvek
náhrady vylúčený a nemôže sa súťaže opäť zúčastniť. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže,
stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.
13. Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, Organizátor maximálne do 15tich dní telefonicky vyzve
účastníka súťaže, ktorého mobilné telefónne číslo bolo vyžrebované a ktorý sa stal potenciálnym
výhercom na poskytnutie identifikačných údajov o svojej osobe požadovaných Organizátorom
a zároveň mu oznámi ďalšie podstatné informácie súvisiace s prevzatím jeho výhry. Poskytnutie výhry
sa dohodne telefonicky a jej odovzdanie sa uskutoční najneskôr do 90 dní po skončení celej samotnej
súťaže, teda po ukončení Trvania súťaže.
14. Splnenie podmienok pre účasť v súťaži ako aj splnenie podmienok pre poskytnutie výhry môže
zástupca Organizátora v spolupráci so spoločnosťou Orange, spoločnosťou ST, spoločnosťou 4ka a
spoločnosťou O2 overiť porovnaním vyžrebovaného telefónneho čísla priradeného k SIM karte s
údajmi o koncovom užívateľovi uvedenými počas telefonického kontaktovania výhercu podľa týchto
pravidiel. Organizátor je oprávnený požadovať od výhercu, aby (i) mu preukázal svoju totožnosť
prostredníctvom platného občianskeho preukazu alebo platného cestovného pasu a (ii) poskytol mu iné
informácie (vrátane osobných údajov – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia,
e-mail, telefónne číslo) potrebných k poskytnutiu výhry. V prípade, ak výherca vyššie uvedené
oprávnené požiadavky organizátora nesplní, nárok na výhru mu zanikne.
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15. Zaslaním súťažnej SMS účastníkom súťaže sa má za to, že účastník súťaže ako zasielateľ súťažnej
SMS je oprávnený v celom rozsahu nakladať s telefónnym číslom priradeným k SIM karte, z ktorej
zasielal súťažnú SMS. V prípade, že účastník zmluvy o pripojení je osobou odlišnou od zasielateľa
súťažnej SMS má sa za to, že účastník zmluvy o pripojení bol zasielateľom súťažnej SMS o takomto
postupe zasielateľa súťažnej SMS, najmä o účasti prideleného telefónneho čísla účastníka zmluvy o
pripojené v súťaži a o podmienkach poskytnutia údajov pre účely súťaže uzrozumený a vyjadril s nimi
súhlas. V prípade postupu zasielateľa súťažnej SMS v rozpore s týmto bodom pravidiel súťaže,
zodpovedá zasielateľ súťažnej SMS za akúkoľvek škodu, ktorá týmto konaním zasielateľa súťažnej
SMS Organizátorovi vznikne.
16. Osobe, ktorá bola prvotne určená za výhercu, zaniká nárok na výhru, ak v časovom období odo
dňa, v ktorom jej pôvodne vznikol nárok na výhru, do dňa skutočného odovzdania výhry, sa dostane
do omeškania s úhradou splatnej faktúry voči spoločnosti Orange, spoločnosti ST, spoločnosti 4ka a
spoločnosti O2 alebo jej spoločnosť Orange, spoločnosť ST a spoločnosť O2 v súlade so zmluvnými
podmienkami s ňou dohodnutými obmedzí, preruší alebo zastaví poskytovanie elektronických
komunikačných služieb.
17. Poskytnutie a odovzdanie výhry: Poskytovateľ výhier, ktorým je Organizátor súťaže, poskytne
výhercom výhry najneskôr do 90 dní po ukončení Trvania súťaže v mieste jeho bydliska. Na termíne
a mieste odovzdania hlavnej ceny sa dohodne Organizátor súťaže a Výherca.
Záväzok Organizátora poskytnúť výhercovi výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania
hlavnej ceny alebo dennej prémie výhercovi. Výhercovia budú komunikovaní vo vysielaní Rádia
Vlna.
18. V prípade, ak účastník súťaže nesplní podmienky pre vznik nároku na výhru alebo výhercu nie je
možné telefonicky kontaktovať alebo odovzdať, resp. poskytnúť výhru alebo ak výherca výhru
odmietne alebo si ju neprevezme, organizátor výhru neodovzdá, čoho si je účastník súťaže v zmysle
týchto pravidiel vedomý.
19. 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, v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, vek, adresa, číslo OP, 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.
20. Organizátor si vyhradzuje právo určiť a meniť deň a miesto na odovzdanie, resp. poskytnutie
výhry. Pokyny potrebné pre odovzdanie, resp. poskytnutie výhry výhercovi určenému podľa pravidiel
budú oznámené vhodným spôsobom stanoveným Organizátorom. Akékoľvek náklady spojené
s výhrou ako aj s jej prevzatím (napr. cestovné náklady, náklady na distribúciu výhry a pod.) znáša
výlučne výherca.
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21. Výherca nemá právo postúpiť výhru inej osobe. Výhra v súťaži nie je právne nárokovateľná.
22. Všeobecné ustanovenia: Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj bezvýhradný
súhlas s jej pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený vrátane
dokumentu „suhlas_osobne_udaje.doc“, ktorý je rovnako zverejnený na internetovej stránke
www.radiovlna.sk a všetci záujemcovia majú možnosť do tohto dokumentu nahliadnuť v sídle
Organizátora.
23. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany
účastníkov súťaže a tiež právo na:
(i) prípadné vylúčenie účastníka súťaže z účasti v súťaži pre nesplnenie niektorej z podmienok tejto
súťaže;
(ii) nepriznanie nároku na výhru, pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí úspešne skontaktovať
s vyžrebovaným účastníkom v zmysle týchto pravidiel;
(iii) nepriznanie nároku na výhru, pokiaľ si vyžrebovaný účastník súťaže neprevezme výhru do 30 dní
od obdržania výzvy na jej prevzatie, prípadne v mieste a čase stanovenom organizátorom;
(iv) nepriznanie nároku na výhru aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok
uvedených v pravidlách súťaže bude zistené dodatočne (po prvotnom určení účastníka súťaže za
výhercu v súlade s týmito pravidlami);
(v) zrušiť túto súťaž bez náhrady.
24. Výherca berie na vedomie, že výhra podlieha dani z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, organizátor a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry
postupovať podľa tohto zákona-nadobudnutie výhry podľa platných právnych prepisov SR podlieha
dani z príjmov, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na
nadobudnutie výhry výhercom, sú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške.
Výherca berie na vedomie, že výhru zo súťaže neexistuje právny nárok a vymáhanie účasti či výhry v
súťaži súdnou cestou je vylúčené.
25. Tieto pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetovej stránke
www.radiovlna.sk a v sídle Organizátora, pričom Organizátor je oprávnený zverejniť ich aj iným
vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby upraviť
tieto pravidlá, a to aj počas priebehu súťaže, zverejnením nového úplného znenia pravidiel alebo ich
novely, vrátane práva ukončiť súťaž. Pokiaľ Organizátor príjme rozhodnutie uvedené v
predchádzajúcej vete, zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto
pravidiel.

Radio Services a.s. v Bratislave 5.3.2020
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