
Štatút rubriky „Overte to s nami“   
(ďalej len „Štatút“) 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

1. Organizátorom súťaže  „Overte to s nami“ (ďalej len „Súťaž“)  je spoločnosť Rádio Vlna, s.r.o., Leškova 5, 

Bratislava 811 04, IČO: 36 859 052, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, 

vložka číslo:  53166/B (ďalej len ako „Organizátor“), ako vysielateľ rozhlasovej programovej služby Rádio Vlna 

na základe licencie č. R/117/2013 zo dňa 3.12.2013 udelenej Radou pre  mediálne služby. 

 

2.  Zaregistrovaním do formulára Súťaže na web stránke www.radiovlna.sk účastník záväzne akceptuje tento Štatút, 

čím vznikne medzi účastníkom (ďalej len ako „Súťažiaci“) a Organizátorom zmluvný vzťah upravený týmto 

štatútom..  

 

3. Na Súťaž  sa nevzťahujú žiadne iné všeobecné obchodné alebo iné zmluvné podmienky žiadnej strany okrem tohto 

Štatútu a Všeobecných podmienok spotrebiteľských súťaží Organizátora. 

 

4. Cieľom súťaže  je zvýšenie počúvanosti vysielania rozhlasovej programovej služby Rádia Vlna a návštevnosti 

webovej stránky www.radiovlna.sk a sociálnych sietí Rádia Vlna a propagácia produktov spoločnosti 

Manufaktura. 

 

Článok II 

Trvanie a podmienky účasti v Súťaži 

 

1. Súťaž bude realizovaná v termíne od 21.09.2022 do 15.10.2022. 

• Registrácia do súťažného  formulára od 21.9.2022 do 09.10.2022 do 23:59. 

• Žrebovanie 5 Súťažiacich  spomedzi všetkých zaregistrovaných dňa 26.09.2022 a následné odoslanie 

testovacích balíčkov produktov Lúka od spoločnosti Manufaktura. 

• Vysielanie moderátorských vstupov so Súťažiacimi  a ich skúsenosťami s testovanými výrobkami – 

15.10.2022. 

• Vysielanie spotov  od 17.10.2022 do 23.10.2022. 

 

2. Do rubriky sa môže zapojiť každý poslucháč, ktorý sa od 21.09.2022 do 09.10.2022 do 23:59 zaregistruje na 

webovej stránke Rádia Vlna radiovlna.sk a splní všetky nasledovné podmienky: 

– je spôsobilý na právne úkony 

- v deň registrácie do testovania má dovŕšených 18 rokov 

 -  spĺňa pravidlá testovania popísané v Článku III 

 

3. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť z testovania účastníkov, ktorí nespĺňajú podmienky v bode 2. 

 

4. Do testovania produktov spoločnosti Manufaktura v rámci Súťaže sa nesmú zapojiť zamestnanci a rodinní 

príslušníci Organizátora, resp. osoby v obdobnom pracovnom pomere a im blízke osoby, ako aj zamestnanci 

a spolupracovníci spoločnosti Rádio Vlna s.r.o., RADIO a.s. a RADIO GROUP a.s.    

 

 

Článok III. 

Pravidlá testovania 

 

1. Súťažiaci sa do Súťaže  zapojí svojou registráciou do testovacieho formulára na www.radiovlna.sk, kde 

zaregistruje svoje osobné údaje (meno, priezvisko a tel. číslo, kontaktnú adresu pre zaslanie testovacieho 

balíčka produktov spoločnosti Manufaktura). 

https://radiovlna.sk/clanok/100394-podmienky-sutazi/
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2. Spomedzi všetkých zaregistrovaných Súťažiacich , vyžrebuje Organizátor 5 (slovom „päť“) Súťažiacich , 

ktorí budú testovať balíček produktov Lúka od spoločnosti .Manufaktura v hodnote 100 €. Tento balíček im 

bude zaslaný kuriérom na adresu, ktorú Súťažiaci  uviedol v registračnom formulári Súťaže.  

 

3. Po doručení výhry v Súťaži je Súťažiaci povinný výhru testovať formou praktického využívania 

kozmetických produktov v termíne od doručenia výhry do vysielania rubriky „Overte to s nami“, ktoré sa 

uskutoční dňa 15.10.2022. Víťazní súťažiaci budú telefonicky kontaktovaní moderátorom Organizátora  vo 

vysielaní Rádia Vlna, aby zdieľali svoje skúsenosti s testovanými výrobkami zn. Manufaktura. Výherca 

súťaže je povinný strpieť takéto kontaktovanie Organizátorom a zverejnenie jeho skúseností, dojmov a 

názorov s používaním výherných produktov od spoločnosti Manufaktura vo vysielaní rádia Vlna v rubrike 

„Overte to s nami“. Súčasťou zverejnenia informácií o výhercovi Súťaže vo vysielaní rádia Vlna v rubrike 

„Overte to s nami“  môže byť aj predstavenie Súťažiaceho moderátorom v rozsahu meno a obec alebo mesto 

trvalého pobytu Súťažiaceho.  

 

4. Ak Súťažiaci  odmietne komunikovať s moderátorom Organizátora a neposkytne mu rozhovor do vysielania 

rubriky „Overte to s nami“, vysielanej dňa 15.10.2022, bude si Organizátor nárokovať náhradu vo výške 

hodnoty testovaných výrobkov. 

 

 

Článok IV 

Ostatné podmienky 

 

1. Zodpovednosť za riadny priebeh Súťaže podľa tohto Štatútu a Všeobecných súťažných podmienok  s 

právomocou rozhodovať sporné situácie súvisiace s jej priebehom má Organizátor.    

 

2. Organizátor nehradí Súťažiacim  žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou v Súťaži. . 

 

3. Organizátor má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak Súťažiaci  poskytne podklady 

alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, alebo nesplní niektorú z podmienok uvedených v tomto Štatúte, 

bude zo Súťaže  vylúčený, pričom  Organizátorovi zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou 

poskytnutých informácii. 

 

4. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania Štatútu  a Všeobecných podmienok 

spotrebiteľských súťaží, najmä pre prípad podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania 

výhier v rozpore s pravidlami Súťaže , zneužívania mechanizmu a výhod Súťaže, právo Súťažiacemu  

odmietnuť možnosť účasti v Súťaži a právo neposkytnúť výhru v Súťaži, a to aj so spätnou účinnosťou. 

 

5. Pokiaľ Súťažiaci  podá sťažnosť počas priebehu Súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená 

okamžite. V ostatných prípadoch, ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí Súťaže,  ale 

bola podaná po jej skončení , Organizátor o sťažnosti rozhodne do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto 

sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže  

na adresu Organizátora súťaže, alebo prostredníctvom emailu na adresu: info@radiogroup.sk s označením 

„Overte to s nami“. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu Súťaže sa 

viaže, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozhodnutie Organizátora týkajúce sa akýchkoľvek 

sťažností účastníkov je konečné. 

 

Článok V 

Ochrana osobných údajov 

1. Súťažiaci berie na vedomie, že jeho osobné údaje bude Organizátor spracúvať v nevyhnutnom rozsahu na 

účel organizovania spotrebiteľských súťaží na právnom základe plnenia zmluvy (tohto Štatútu) podľa čl. 6 

mailto:info@radiogroup.sk


ods. 1 písm. b) Nariadenia (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 „GDPR“) v súlade s Podmienkami ochrany súkromia Organizátora ktoré 

obsahujú základné informácie podľa článku 13 a článku 14 GDPR.  

 

2. Organizátor bude o výhercoch Súťaže spracúvať osobné údaje aj na účel informovania verejnosti masovo-

komunikačnými prostriedkami na právnom základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, 

pričom Organizátor bude oprávnený zverejniť osobné údaje výhercov Súťaže v nevyhnutnom rozsahu meno, 

mesto alebo obec trvalého pobytu a hlasový rozhovor týkajúci sa skúseností a dojmov z používania výhry 

v Súťaži. Voči tomuto spracúvaniu osobných údajov má výherca Súťaže právo podať námietku podľa 

čl. 21 GDPR, pričom však berie do úvahy svoj zmluvný záväzok podľa čl. III bod 3 tohto Štatútu. Poskytnutie 

osobných údajov v uvedenom rozsahu je potrebné považovať za zmluvnú požiadavku, pričom odmietnutie 

ich poskytnutia má za následok porušenie tohto Štatútu a vznik nároku Organizátora na náhradu vo výške 

hodnoty testovaných výrobkov (100 eur) podľa čl. III bod 4 Štatútu. Organizátor vyhovie iba veľmi 

špecifickým námietkam, ktoré by v konkrétnom individuálnom prípade preukazovali prevahu práv a slobôd 

Súťažiaceho ako dotknutej osoby nad oprávnenými záujmami Organizátora ako prevádzkovateľa v zmysle 

GDPR. 

 

3. Organizátor bude o výhercoch Súťaže spracúvať osobné údaje aj na účel zvyšovanie povedomia o Rádiu Vlna 

v online prostredí na právnom základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom 

Organizátor vyhotoví a upraví zvukové záznamy z vysielania rubriky „Overte to“ zo dňa 10.10.2022 do 

recenzií zachytávajúcich osobné skúsenosti výhercov Súťaže s používaním kozmetických produktov Lúka 

spoločnosti Manufaktura, ktoré môžu byť zverejňované vo vysielaní, na webstránke www.radiovlna.sk 

a oficiálnych profiloch Organizátora zriadených na sociálnych sieťach Facebook, Instagram alebo na 

vysielacom kanály YouTube. Voči tomuto spracúvaniu osobných údajov má výherca Súťaže právo 

podať námietku podľa čl. 21 GDPR. Toto spracúvanie nijako nesúvisí s právami a povinnosťami 

Súťažiaceho podľa tohto Štatútu.  

 

4. Účastník berie na vedomie, že podľa § 81 ods. 5 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov predmetom dozoru nad ochranu osobných údajov, ktorý vykonáva Úrad na 

ochranu osobných údajov SR nie sú spory zo zmluvných vzťahov alebo predzmluvných vzťahov medzi 

Organizátorom a účastníkom Súťaže, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné 

orgány dozoru ako napr. Slovenská obchodná inšpekcia. 

 

5. Súťažiaci berie na vedomie, že podrobné informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré je 

Organizátor povinný Súťažiacemu ako dotknutej osobe poskytovať podľa čl. 13 GDPR sú kedykoľvek 

dostupné na webstránke www.radiovlna.sk, cez ktorú bude dochádzať zároveň aj k registrácii do Súťaže 

v dokumente „Podmienky ochrany súkromia“. Súťažiaci akceptovaním Štatútu potvrdzuje, že sa počas 

registrácie do Súťaže oboznámil s Podmienkami ochrany súkromia.  

 

 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Organizátor má výhradné právo na jednostrannú zmenu tohto Štatútu.  

 

2. Náležitosti, ktoré nie sú uvedené v tomto Štatúte, upravujú Všeobecné podmienky spotrebiteľských súťaží rádia 

Vlna,  ktoré dopĺňajú primerane tento Štatút. 
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3. Štatút ako aj práva a povinnosti výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia a ustanoveniami podľa zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných právnych predpisov platných 

a účinných v Slovenskej republike.  

 

4. Zmluvné strany (Súťažiaci  a Organizátor) sa podľa tohto Štatútu zaväzujú v prípade akéhokoľvek sporu pokúsiť 

sa najprv o zmier alebo dohodu pred tým ako by začali uplatňovať svoje práva na príslušnom súde alebo inom 

orgáne verejnej moci. 

 

5. Ak sa ukáže niektoré z ustanovení tohto Štatútu za neplatné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť 

a účinnosť ostatných ustanovení, ktoré budú vykladané spôsobom, ktorý najviac odzrkadľuje pôvodné neplatné 

alebo nevykonateľné ustanovenia.  

 

6.  Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webstránke Organizátora. 

 

   

V Bratislave, dňa 21.09.2022 

   

   

 


