ŠTATÚT POSLUCHÁČSKEJ SÚŤAŽE
RÁDIO SLOVENSKO „AUTO NA KĽÚČ“

Názov súťaže:
Rádio Slovensko - Auto na kľúč (ďalej len „súťaž“)
Forma súťaže:
Poslucháčska súťaž podľa § 847 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ súťaže:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len „ vyhlasovateľ súťaže“)
Súťaž bude vysielaná na programovej službe Rádio Slovensko.
Obdobie súťaže:
Súťaž prebieha v období: od 1.8. do 8.9. 2018, počas pracovných dní v časoch medzi 6:00 – 18:00.
Zámer súťaže:
Motivovať k počúvaniu Rádia Slovensko stále, aj počas šoférovania.
Propagácia súťaže:
Poslucháčska súťaž bude propagovaná formou upútaviek na programovej službe Rádio Slovensko a verbálne moderátormi
programov a na stránkach www.rtvs.sk
Vymedzenie pojmu:
Kľúčom sa rozumie kľúč od osobného vozidla. Z celkového počtu 90 kľúčov v súťaži je 89 kusov nefunkčných atráp a 1 ks
funkčným kusom k výhre.
Podmienky účasti:
1. Do súťaže sa môžu zapojiť diváci a poslucháči RTVS, ktorí zastavia vozidlo v zmysle Pravidiel súťaže uvedených v tomto
štatúte.
2. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Rozhlasu a televízie Slovenska, zamestnanci spoločnosti Media RTVS, s.r.o.
V prípade, že do súťaže zašle SMS osoba mladšia ako 18 rokov, takáto osoba bude automaticky vylúčená zo súťaže.
1.
2.
3.
4.

Pravidlá súťaže
Motorizovaná hliadka súťaže premáva po obciach a komunikáciách na území Slovenska .Vozidlo hliadky je výrazne označené
logom súťaže Rádio Slovensko - Auto na kľúč. (ďalej aj ako hliadka)
Po vyhlásení evidenčného čísla vozidla (EČV) vo vysielaní Rádia Slovensko, vodič tohto vozidlá má možnosť bezpečne
zastaviť, najneskôr však do 5 minút od oznámenia jeho EČV. Následne si vyžrebuje jeden z kľúčov.
Pokiaľ vozidlo do 5 minút nezastane alebo zastane po tejto lehote, vodič stráca nárok na žrebovanie kľúča a hliadka oznámi
ďalšie EČV.
Každý deň počas tohto obdobia hliadka rozdá 4 - 5 ks kľúčov. Celkovo hliadka rozdá 90 kľúčov.

Vyhodnotenie súťaže
1. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 8.9.2018 v Banskej Bystrici na námestí SNP, počas Radvanského jarmoku o približne
14:00 hodine.
2. Súťažiaci, ktorí obdržali kľúče počas trvania súťaže, pristupujú po jednom k automobilu a pokúšajú sa ho otvoriť. Výhercom
sa stáva súťažiaci, ktorý svojim kľúčom automobil otvorí.
3. Súťažiaci, ktorý sa nedostaví na termín vyhodnotenia súťaže uvedeného v bode 1. a zároveň je držiteľom funkčného kľúča
k výhre, stráca nárok na výhru. Výhra v tomto prípade prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
4. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži dáva vyhlasovateľovi súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov. Vyhlasovateľ
súťaže nebude získané osobné údaje poskytovať tretím stranám a po skončení súťaže a odovzdaní výhier, budú osobné
údaje účastníkov hry vyhlasovateľom vymazané.
Výhry :
Hlavnou výhrou je automobil značky Honda Civic 1.0 VTEC Turbo Comfort v hodnote 16.490 Eur vrátane DPH.
Odovzdanie výhier:
Hlavnú výhru odovzdá vyhlasovateľ súťaže. Výherca znáša náklady spojené s registráciou vozidla a pridelením EČV.
Daňový režim:
Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z
príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná. Túto daň je
výherca povinný uhradiť.
V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu, bude výherca – fyzická osoba povinný odviesť aj odvod na zdravotné poistenie
vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na
sociálne poistenie.
Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru.
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za žiadne následky či vzniknutú škodu v súvislosti s nesplnením si uvedených povinností
výhercom.
Osobné údaje
Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci 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 spracúvaním osobných
údajov pre účel: vyhodnocovanie súťaží, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácií
týkajúcich sa súťaže, a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (mail, telefón).
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom
vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie 2 rokov od vyčerpania výhry. Po uvedenej lehote budú osobné údaje súťažiacich
mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Bližšie informácie na www.rtvs.org
alebo zodpovednaosoba@rtvs.sk.
Súťažiaci súhlasí s tým, že pre potreby hry bude vyhotovovaný zvukový a obrazový záznam a zároveň súhlasí s tým, že môže
byť zaradený do rozhlasového a televízneho vysielania.
Ostatné ustanovenia :
1. Vecné plnenie poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné nahradiť peňažným plnením.
2. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje vyhlasovateľ.

Záverečné ustanovenia:
Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá súťaže
a súťaž sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, ako bol zverejnený pôvodný štatút.
Štatút súťaže je zverejnený na: www.rtvs.org/statuty-sutazi-rtvs.
Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovenia zákona č. 171/2005 Z.z. Zákona o hazardných hrách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom
zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňom 30.9.2018.

Bratislava dňa 20. 7. 2018

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

