Štatút k programu Šťastie pre Slovensko

Názov :
Štatút k programu Šťastie pre Slovensko (ďalej len „zasielanie návrhov“)
Forma:
Zasielanie návrhov na splnenie sna pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Z návrhov bude vybraný jeden,
ktorý bude splnený a jeho splnenie bude zaznamenané a spracované ako audiovizuálne dielo a
odvysielané.
Vyhlasovateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.
Technické zabezpečenie
Zasielanie mailov bude zabezpečené na mailovej adrese stastiepreslovensko@rtvs.sk
Termín:
Návrhy na splnenie vianočného sna je možno zasielať od 25.02.2019 do 31.3.2019.
Zámer:
Zapojiť divákov a poslucháčov RTVS priamo do programu Šťastie pre Slovensko a prostredníctvom TV
obrazovky splniť sen.
Propagácia:
RTVS propaguje zasielanie návrhov na splnenie sna vo vysielaní svojich programových služieb
verbálne, graficky, formou programových upútavok.
Podmienky účasti:
Každý divák a poslucháč RTVS môže zaslať jeden návrh na splnenie sna prostredníctvom mailovej
pošty na adresu stastiepreslovensko@rtvs.sk Návrh na splnenie sna musí obsahovať návrh sna, ktorý
sa má splniť a označenie osoby, pre ktorú je určený.
Pravidlá účasti
1. Plnenie poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
2. Účastníkom sa stáva každý, kto pošle svoj návrh na splnenie sna pre človeka, ktorý potrebuje pomoc
alebo pre koho chce splniť vianočný sen na mailovú adresu stastiepreslovensko@rtvs.sk
3. Z návrhov, ktoré boli zaslané na mailovú adresu stastiepreslovensko@rtvs.sk vyberie dramaturgia
relácie jeden, ktorý bude splnený a jeho splnenie bude zaznamenané a spracované ako audiovizuálne
dielo.
4. Účasťou udeľuje účastník prevádzkovateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, IČO: 47 232 480 (ďalej len „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 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 údajov) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel:
vyhodnotenie návrhov, vedenie evidencie, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii
týkajúcich sa programu, a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné údaje
(mail, číslo telefónu).
5. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a
jednoznačným prejavom vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie do 31.5.2019. Po uvedenom
období budú osobné údaje účastníkov mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej
spracúvané v žiadnej databáze. Bližšie informácie na www.rtvs.org alebo zodpovednaosoba@rtvs.sk.

Ostatné ustanovenia :
1. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel rozhoduje vyhlasovateľ.
2. Zaslaním mailu vyjadruje účastník súhlas s pravidlami obsiahnutými v tomto štatúte.
3. Účastník berie na vedomie skutočnosť, že vyhlasovateľ nezaručuje, že v oblastiach s deklarovaným
pokrytím príslušným internetovým signálom účastník vždy dosiahne pripojenie. Účastník zároveň berie
na vedomie, že mail môže byť doručený s oneskorením, t. j. po uplynutí času určeného na zaslanie
návrhov.
Záverečné ustanovenia:
Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá účasti meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné
pravidlá účasti a účasť sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom,
ako bol zverejnený pôvodný štatút. Štatút je zverejnený na: www.rtvs.org/statuty
Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a
účinnosť dňom zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňom 31.5.2019.

V Bratislave dňa 18. 2. 2019

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

