ŠTATÚT POSLUCHÁČSKEJ SÚŤAŽE
„Rádio Slovensko, každým hitom vyladené – a tento je TOP ZA
LAPTOP“
1. Úvodné ustanovenia
Názov súťaže:
Rádio Slovensko – „Rádio Slovensko, každým hitom vyladené – a tento je TOP ZA LAPTOP“ (ďalej len „súťaž“).
Forma súťaže:
Súťaž v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ súťaže:
Rozhlas a televízia Slovenska, organizačná zložka Slovenský rozhlas, Mlynská dolina, Bratislava (ďalej len „RTVS“ alebo
„vyhlasovateľ súťaže“). Súťaž sa vysiela na rozhlasovej programovej službe Rádio Slovensko (ďalej len Rádio Slovensko).
Súťažné obdobie:
Súťaž prebieha v období od 14.2.2022 do 7.3. 2022
Zámer súťaže:
Súťaž je určená na posilnenie znalosti hudby vysielanej v Rádiu Slovensko v rámci kampane komunikujúcej slogan Každým
hitom vyladené.
Propagácia súťaže:
Vo vysielaní programových služieb RTVS, na internetovej stránke a sociálnych sieťach RTVS.

2. Všeobecné ustanovenia
Podmienky účasti:
Do súťaže sa zapoja všetci poslucháči a diváci RTVS, ktorí dovŕšili vek 18 rokov najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže a to
prostredníctvom riadne vyplneného kontaktného formulára na internetovej stránke súťaže www.slovensko.rtvs.sk.
Pravidlá súťaže:
1. Rádio Slovensko označí 15 hudobných hitov jinglom súťaže „Rádio Slovensko, každým hitom vyladené – a tento je
TOP ZA LAPTOP“. Súťažiaci musí poznať celé meno interpreta a celý názov jednej z vybraných a jinglom súťaže
označených pesničiek a zaslať svoju odpoveď. Do žrebovania o laptop sú zaradení všetci súťažiaci, ktorí zaslali odpoveď
v správne uvedenom tvare. Pokiaľ súťažiaci nezodpovie správne požadovanú odpoveď, nie je zaradený do žrebovania.
2. Pesničky označené jinglom súťaže „Rádio Slovensko, každým hitom vyladené – a tento je TOP ZA LAPTOP“
odvysiela Rádio Slovensko v termíne od 14.2.2022, 0.00 hod. do 6.3.2022, 18.00 hod.
3. Súťažiaci posielajú odpoveď prostredníctvom kontaktného online formulára na stránke slovensko.rtvs.sk, na ktorom
uvedú okrem svojej odpovede aj svoje meno a priezvisko, mailový kontakt a telefónne číslo a okres bydliska.
4. Vyhlasovateľ súťaže vyžrebuje výhercov laptopov postupne v 3 týždňoch, vždy 1 laptop za týždeň. Odpoveď výhercu
odvysiela Rádio Slovensko v pondelkovom rannom vysielaní (21.2., 28.2.a 7.3.)
5. Žrebovanie prebieha generátorom žrebovania v dostatočnom predstihu pred vysielaním. Správna odpoveď s výhercom
môže byť pre použitie do vysielania nahratá vopred.
Vyhodnotenie a ceny v súťaži
1. Do žrebovania o tri notebooky v hodnote 349 € / ks postupujú všetci súťažiaci, ktorí poslali správnu odpoveď. Súťažiaci
môže vyhrať len jeden notebook.
2. Výhercovia budú uverejňovaní vo forme meno, iniciála priezviska, obec na stránke www.rtvs.sk a vo vysielaní Rádia
Slovensko vo forme meno, priezvisko, prípadne bydlisko.
Odovzdanie cien
Cena bude výhercom zaslaná prostredníctvom produkcie RTVS.

Daňový režim
V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 Eur je od dane oslobodená, pričom
ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 Eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu.
Účasťou na súťaži berie súťažiaci na vedomie, že pokiaľ hodnota z výhry presiahne 350 EUR, výhra nie je oslobodená od
dane a podlieha zdaneniu podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z.,. o daniach z príjmov, v platnom znení. Daňovú
povinnosť si musí splniť každý súťažiaci sám za seba. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za žiadne následky či vzniknutú
škodu v súvislosti s nesplnením si tejto povinnosti súťažiacim.
Ostatné ustanovenia
1. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže podľa tohto štatútu rozhoduje vyhlasovateľ.
3. V zmysle § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka, výhry z hier nemožno vymáhať.
Osobné údaje
1. 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, komunikácia s nimi, zasielanie
informácii, týkajúcich sa súťaže, a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (mail,
telefón).
2. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným
prejavom vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie 1 roku 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.

3. Záverečné ustanovenia
Zapojením sa do súťaže vyjadruje poslucháč svoj súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.
Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovení zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takom 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.
Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom
zverejnenia. Štatút stráca platnosť 31.3. 2022.

