Pravidlá súťaže – „Oldies Party Rádia Vlna s Michalom
Davidom“ (ďalej len „Štatút“)
1. Súťaž prebieha na webovej stránke Rádia Vlna v dňoch 26.04.2022 – 11.05.2022.
2. Do súťaže sa môžete zapojiť tak, že sa v termíne od 26.04.2022 od 06:00 do 10.05.2022 do
23:59 zaregistrujete na webovej stránke www.radiovlna.sk do súťažného formulára
nasledovne:
- vložíte do formulára svoju vlastnú fotografiu zobrazujúcu Vašu osobu ako ste sa hrali na
Michala Davida - fotografia môže byť nielen z detstva, ale aj zo súčasnosti (formát jpg.)
- vyberiete si jednu zo štyroch Oldies Party, na ktorú by ste chceli vyhrať VIP vstupenky
- a doplníte svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a telefónne číslo.
3. Počas dňa 11.05.2022 vyžrebujeme náhodným výberom spolu 8 výhercov - na každú Oldies
Party 2 výhercov. Každý výherca vyhrá:
- 2x VIP lístky (výherca + 1 osoba sprievod) na Oldies Party podľa vlastného výberu (Košice
13.05.2022, Liptovský Mikuláš 14.05.2022, Žilina 20.05.2022, Bratislava 21.05.2022)
- stretnutie so špeciálnym hosťom večera - Michalom Davidom – stretnutie bude umožnené
len pre výhercov bez ich sprievodu
- darčekový balíček Rádia Vlna pre každého výhercu
4. S každým vyžrebovaným výhercom sa spojíme telefonicky vo vysielaní.
5. Podmienkou získania výhry je absolvovanie telefonického rozhovoru vo vysielaní Rádia
Vlna.
6. V prípade, ak sa moderátor niektorému vyžrebovanému súťažiacemu nedovolá, nárok na
výhru mu zaniká a bude vyžrebovaný náhradník.
7. Hodnota výhry je cca 60 €.
8. Nepeňažná výhra v hodnote do 350 € nepodlieha dani z výhry.
9. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže len raz a nárok na výhru má tiež len raz.
10. Súťažné fotografie spolu s krstným menom súťažiacich môžu byť zverejnené na webovej
stránke aj na sociálnych sieťach Rádia Vlna, ak nám na takéto zverejnenie udelíte osobitný
súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zvyšovanie povedomia o FUN rádiu a rádiu
Vlna v online prostredí. Udelenie súhlasu je výslovne dobrovoľné a prípadné neudelenie
súhlasu nemá žiadny vplyv na možnosť účasti v súťaži.
11. Všetci výhercovia budú telefonicky kontaktovaní a ich osobné údaje v rozsahu meno
a víťazná fotografia zobrazujúca výhercu ako sa hral na Michala Davida môžu byť zverejnené
na webovej stránke alebo/aj na soc. sieťach Rádia Vlna. Zverejnenie osobných údajov výhercov
súťaže podľa tohto ustanovenia Štatútu považujeme za zmluvnú požiadavku, ktorej
neakceptovanie nemá žiadne následky na uzatvorenie a plnenie Štatútu.
12. Náležitosti, ktoré nie sú uvedené v tomto Štatúte, upravujú Všeobecné podmienky
spotrebiteľských súťaží rádia Vlna, ktoré dopĺňajú primerane tento Štatút.

13. Vaše osobné údaje budeme spracúvať najmä na účely organizovania spotrebiteľských
súťaží, zvyšovanie povedomia o rádiu Vlna v online prostredí, príp. aj na účel informovania
verejnosti masovo-komunikačnými prostriedkami. Bližšie informácie o spracúvaní osobných
údajov nájdete kedykoľvek v Podmienkach ochrany súkromia.

