Štatút verejnej súťaže
„Objavujte s Reginou“
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Názov súťaže:
„Objavujte s Reginou“ (ďalej len „súťaž“)
1.2. Forma súťaže:
Súťaž v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
1.3. Vyhlasovateľ súťaže:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len „RTVS“ alebo „vyhlasovateľ súťaže“). Súťaž bude
vysielaná televíznej programovej službe - Dvojka.
1.4. Termín:
Divácka súťaž je pravidelná v období vysielania relácie vysielanej naživo v období od 1. 04. 2021 do 31.12.2021, v súlade s
platnou televíznou programovou štruktúrou RTVS.
1.5. Zámer súťaže:
Zámerom súťaže je zvýšiť atraktivitu vysielania relácie „Regina“, zvýšiť interaktivitu relácie a zvýšiť jej sledovanosť.
1.5. Propagácia súťaže:
Súťaž bude prezentovaná nasledovne:
a) ústnou formou prostredníctvom osoby, moderujúcej reláciu,
b) v elektronickej forme prostredníctvom webovej stránky www.rtvs.sk a sociálnych sietí.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2.1. Umiestnenie vo vysielaní
Podľa potrieb dramaturgie relácie Regina.
2.2. Podmienky účasti:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci diváci Dvojky, ktorí dovŕšili vek 18 rokov najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže.
2.3. Pravidlá súťaže:
2.3.1. Súťažná otázka bude vyhlásená moderátorom v relácii Regina.
2.3.2. Divák sa zapojí do súťaže zaslaním správnej odpovede na zverejnený mail či cez sociálne siete. Sociálne siete, alebo
mail budú zverejnené prostredníctvom televízneho vysielania.
2.3.3. Výhercom bude divák, ktorý bude vyžrebovaný zo správnych odpovedí.
2.3.4. Počet súťažiacich nie je obmedzený.
2.3.5. Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže a ich rodinní príslušníci sú vylúčení zo súťaže.
2.4. Vyhodnotenie súťaže:
Výherca bude o výhre upovedomený moderátorom vo vysielaní relácie Regina.
2.5. Ceny v súťaži:
Cenou sú prezentačné predmety, knihy, CD platne, vstupenky na divadelné predstavenia, koncerty, kultúrne podujatia a
folklórne festivaly. Cena jednej výhry nepresiahne 350.- Eur a bude nižšia ako táto suma. Ceny do súťaže sú poskytované
ako vecné ceny, nie je možné ich nahradiť finančným plnením.
2.6. Odovzdanie cien:

Ceny (prezentačné predmety, knihy, CD platne, vstupenky) budú víťazom zaslané poštou, prípadne si ich prevezmú v mieste
konania kultúrneho podujatia.
2.7. Daňový režim
V zmysle § 9 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov sú oslobodené od dane z príjmov ceny
neprevyšujúce hodnotu 350 Eur za cenu.
2.8. Ostatné ustanovenia
2.8.1. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
2.8.2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže podľa tohto štatútu rozhoduje vyhlasovateľ.
2.8.3. V zmysle § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka, výhry z hier nemožno vymáhať.
2.9. Osobné údaje
Účasťou v súťaži „Objavujte s Reginou“ 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). 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
http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0002/gdpr.JBXf.pdf ,na www.rtvs.org alebo zodpovednaosoba@rtvs.sk.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1. Zapojením sa do súťaže vyjadruje divák svoj súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.
3.2. Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovení zákona č. 171/2005 Z.z. Zákona o hazardných hrách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.3. 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.
3.4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odvolať súťaž.
Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom
zverejnenia. Štatút súťaže stráca platnosť dňa 31.12.2021.

