„Veziete sa na správnej vlne?
(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“).
2. Účelom Súťaže je propagácia vysielania a podpora počúvanosti Rádia Vlna.
II. ČAS KONANIA SÚŤAŽE
3. Súťaž sa uskutoční v termíne odo dňa 04.04.2018 od 08:00 hod. do 31.12.2018 do 23:59:59
hod.
III. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
4. Do súťaže „Veziete sa na správnej vlne? sa môže zapojiť každý, kto od 4.4.2018. – 31.12.2018
splní všetky podmienky účasti v Súťaži uvedené nižšie, čím sa stáva súťažiacim (ďalej len
„Súťažiaci“). Podmienky Súťaže sú:
a) Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto má viac ako 18 rokov;
b) Súťažiaci v termíne odo dňa 04.04.2018 do 31.12.2018 vyplní elektronický formulár
zverejnený na internetovej stránke www.radiovlna.sk, v ktorom vyplní svoje kontaktné údaje v
rozsahu meno, priezvisko a adresa a tým si objedná nálepku Rádia Vlna, ktorú následne nalepí na
svoje motorové vozidlo (vo vlastníctve Súťažiaceho);
c) Súťažiaci pošle prostredníctvom elektronického formuláru, zverejneného na internetovej
stránke www.radiovlna.sk, jednu fotografiu na ktorej bude (i.) jasne čitateľná ŠPZ (EČV)
motorového vozidla a (ii.) nalepená nálepka Rádia Vlna podľa písm. b) tohto bodu a v
elektronickom formulári uvedie svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, mailová
adresa a telefónne číslo.
5. V prípade dodržania vyššie uvedených podmienok Súťaže splnil Súťažiaci podmienky účasti v
Súťaži a je zaradený do žrebovania o výhry.
IV. VÝHRY
6. Výhrou v súťaži „Veziete sa na správnej vlne?“ sú:
a. každý pracovný deň poukážky v hodnote 20,- Eur na nákup v internetovom eshope
www.lokapetit.sk (ďalej len "Denná výhra„) a
b. každý mesiac jedna (1) súkromná oldies party (max počet osôb na oldies party je 50, nesmie sa
na ňu vyberať vstupné a nesmie mať povahu verejne prístupnej akcie. Termín oldies party je po
vzájomnej dohode výhercu a Organizátora. Organizátor zabezpečí DJ, moderátora, ozvučenie a
osvetlenie oldies party. Výherca si zabezpečí vhodný priestor, ktorý musí byť vopred odsúhlasený
Organizátorom) (ďalej len „Mesačná výhra“ a spolu s Dennou výhrou len „Výhra“).

7. Súťaž prebieha od 2.5.2018 do 31.12.2018, výhercov Dennej výhry sa dozviete z vysielania
Rádia Vlna, a to každý pracovný deň po 10:00 hod. (po 10:00 bude moderátor volať Súťažiacemu
s vyžrebovanou a výhernou ŠPZ (EVČ) a následne musí Súťažiaci v priebehu 20 sekúnd zdvihnúť
telefón. V prípade, že Súťažiaci najneskôr do 20 sekúnd telefón nezdvihne, nárok na výhru tomuto
Súťažiacemu zaniká a získava cenu útechy (najmä reklamné predmety). V prípade, že Súťažiaci
získa cenu útechy, Denná výhra sa presúva na najbližší súťažný deň). Denná výhra sa nežrebuje
prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca, nakoľko v daný deň sa žrebuje výlučne len Mesačná
výhra.
8. Výherca Mesačnej výhry (oldies party) bude vyžrebovaný zo všetkých Súťažiacich, a to vždy
prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Súťažiaci, ktorý vyhrá Mesačnú cenu, bude
kontaktovaný Organizátorom na ním uvedenom telefónnom čísle.
9. Do súťaže budú zapojené všetky osoby, ktoré splnia všetky podmienky účasti v Súťaži podľa
článku III. týchto pravidiel Súťaže.
10. Výhry odovzdá Organizátor Súťaže po vzájomnej dohode so Súťažiacim, ktorý vyhrá Dennú
výhru alebo Mesačnú výhru. Organizátor je oprávnený zabezpečiť Výhry prostredníctvom
akejkoľvek tretej osoby.
V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11. 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.
12. Zodpovednosť za regulárny priebeh súťaže s právomocou rozhodovať sporné situácie
súvisiace s priebehom Súťaže ako aj odovzdanie výhry má Organizátor
13. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo neudeliť Výhru v prípade, že žiadny zo Súťažiacich
nesplní podmienky na jej získanie.
14. Účasťou v súťaži, ako je to definované v článku III týchto pravidiel, Súťažiaci dáva súhlas
(výslovne súhlasí) s podmienkami Súťaže, ako aj so všeobecnými obchodnými podmienkami
súťaže, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.radiovlna.sk.
15. Účasťou v Súťaži Súťažiaci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných
údajov“), ako aj v súlade so všetkými zákonmi, ktoré ho nahradia (najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný odo dňa 25.05.2018),
vyslovene súhlasí so zhromažďovaním osobných údajov poskytnutých pri registrácií
prostredníctvom vyplneného elektronického formuláru na internetovej stránke www.radiovlna.sk,
v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, ich uchovávaním, spracúvaním a používaním
na účely Súťaže a na reklamné a marketingové účely Organizátora. Súhlas sa udeľuje na dobu
trvania Súťaže a v nevyhnutnom rozsahu aj po jej skončení. Súťažiaci je oprávnený svoj súhlas
odvolať v prípade, že Organizátor bude konať v rozpore s podmienkami dohodnutými v týchto
pravidlách Súťaže.
16. V prípade vyžrebovania Súťažiaceho dáva Súťažiaci výslovný súhlas na účely zverejnenia
ŠPZ (EČV) prostredníctvom vysielania Rádia Vlna. Tento súhlas Súťažiaci udeľuje na dobu
trvania Súťaže a v nevyhnutnom rozsahu aj po jej skončení.

17. Organizátor prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje Súťažiacich použije len na vyššie uvedené
účely.
18. Poučenie: udelený súhlas so spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať listom
doručeným do sídla Organizátora. Poskytnutie uvedených osobných údajov je dobrovoľné a
Organizátor nemá právny nárok na ich získanie. Súťažiaci má v súvislosti so spracúvaním jeho
osobných údajov právo na informácie, odpis, opravu jeho osobných údajov vedených v
informačnom systéme, a to v sídle Organizátora, ako aj ďalšie práva uvedené v § 28 a nasl.
Zákona o ochrane osobných údajov. Ostatné práva a povinnosti strán v súvislosti so spracúvaním
osobných údajov Súťažiaceho sa riadia Zákonom o ochrane osobných údajov, resp. zákonmi ktoré
ho nahradia. V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých Súťažiacim po splnení účelu,
na ktorý boli poskytnuté, alebo v prípade odvolania súhlasu, budú tieto osobné údaje
zlikvidované. Odvolanie súhlasu pred vyhlásením víťazov Súťaže má za následok vyradenie
Súťažiaceho zo Súťaže.
19. Účastníci tejto Súťaže nemajú na poskytnutie Výhry (Dennej výhry a Mesačnej výhry) žiadny
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.
20. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť Súťažiaceho zo Súťaže v prípade nesplnenia niektorej
z podmienok uvedených v týchto pravidlách Súťaže.
21. 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.radiovlna.sk.
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.radiovlna.sk.
Radio Services a.s. V Bratislave, dňa 04.04.2018

