Pravidlá súťaže „Poznáš našu show?“
1. Do súťaže „Poznáš našu show“ sa môže zapojiť každý poslucháč (ďalej
súťažiaci č. 1), ktorý vyplní formulár na webovej stránke rádia Vlna
(www.radiovlna.sk) a zároveň prihlási poslucháča ( ďalej súťažiaci č. 2). V
prihlasovacom formulári vyplní súťažiaci č. 1 svoje meno, priezvisko a telefónne číslo
ako aj meno, priezvisko a telefónne číslo súťažiaceho č. 2.
2. Výhrou v súťaži „Poznáš našu show“ je porcelánová miska s logom rannej show
Rádia Vlna a slovenské domáce pečené müsli od Fit Bakers. Moderátori vyžrebujú
každé ráno súťažiaceho č. 2, ktorému zavolajú vždy medzi 8 a 9 hodinou. Súťažiaci
č. 2 musí správne odpovedať na dve súťažné otázky. Ak odpovie správne, cenu
získava súťažiaci č. 1 a súťažiaci č. 2.
3. Súťaž prebieha od 29.01. 2018. Mená výhercov sa dozviete z vysielania Rádia
Vlna každý nasledujúci pracovný deň po 7 hodine.
4. Cenou v súťaži je porcelánová miska s logom rannej show Rádia Vlna a slovenské
domáce pečené müsli od Fit Bakers. Cenu výhercom odovzdá spoločnosť Radio
Services a.s..
5. Do súťaže budú zapojení všetci občania s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky, ktorí sa zaregistrujú na webovej stránke Rádia Vlna (www.radiovlna.sk).
Pri registrácií na webovej stránke Rádia Vlna je nutné uviesť svoje meno, priezvisko,
telefonický kontakt a email v období trvania súťaže.
6. Podmienkou účasti v súťaži je vek minimálne 18 rokov.
7. Do súťaže sa nesmú zapojiť zamestnanci spoločnosti Radio Services a.s. a ich
rodinní príslušníci.
8. Zodpovednosť za regulárny priebeh súťaže s právomocou rozhodovať sporné
situácie súvisiace s priebehom súťaže ako aj odovzdanie výhry je spoločnosť Radio
Services a.s.
9. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo neudeliť výhru v prípade, že žiadny
účastník nesplní predpoklady na jej získanie.
10. Účasťou v súťaži, ako je to definované v článku 2 týchto pravidiel, účastník dáva
súhlas s podmienkami súťaže ako aj so všeobecnými obchodnými podmienkami
súťaže, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.radiovlna.sk.
11. Účasťou v súťaži účastník v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyslovene súhlasí so
zhromažďovaním osobných údajov poskytnutých pri registrácií (meno, priezvisko,
telefónne číslo a adresa), ich uchovávaním a používaním poskytnutých údajov na
účely súťaže a na reklamné a marketingové účely Rádia Vlna. Súhlas sa udeľuje na
dobu trvania súťaže a v nevyhnutnom rozsahu aj po jej skončení. Účastník súťaže je
oprávnený svoj súhlas odvolať v prípade, že prevádzkovateľ bude konať v rozpore s

podmienkami dohodnutými v tomto článku. Odvolanie súhlasu zakladá možnosť
Prevádzkovateľa ukončiť účasť účastníka v súťaži. Prevádzkovateľ sa zaväzuje na
ochranu osobných údajov zhromaždených v rámci tejto súťaže so Zákonom o
ochrane osobných údajov.
12. Účastníci tejto súťaže nemajú na akúkoľvek výhru žiaden právny nárok. V
prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne
Prevádzkovateľ.
13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zo súťaže v prípade
nesplnenia niektorej z podmienok uvedených v tomto štatúte.
14. V zmysle platnej právnej úpravy výhry podliehajú dani z príjmov.
15. Prevádzkovateľ Súťaže si vyhradzuje právo na úpravu alebo zmenu tohto štatútu.
Radio Services a.s.

V Bratislave, dňa 15.01. 2018

