Štatút súťaže:
Štatút upravuje podmienky účasti v súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej
realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.
I.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“):

Obchodné meno: RadioLAN, spol. s r.o.
Sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
IČO: 35892641 DIČ: 2021847982
IČ DPH: SK2021847982
Zapísaný v registri: Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro Vložka
číslo: 32392/B
II.

Termín konania súťaže:

Súťaž sa uskutoční odo dňa 4.5.2022 od 12:00 hod. do dňa 18.5.2022 do 24:00 hod. V tomto termíne je
možné prihlásiť sa do súťaže.
III.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže:

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá k
právnym úkonom. Fyzická osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba, ktorej bola obmedzená
spôsobilosť k právnym úkonom či bola spôsobilosti k právnym úkonom zbavená, môže byť
účastníkom iba v zastúpení svojho zákonného zástupcu alebo iného oprávneného zástupcu.
Účastník súťaže musí splniť podmienky podľa bodu IV. pre zapojenie sa do súťaže.
IV.

Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby účastník odoslal kresbu/grafický výtvor na stanovenú
tému „Ako si predstavuješ budúcnosť nášho cestovania do vesmíru“ na e-mailovú adresu
marketing@radiolan.sk s uvedením mena, priezviska a kontaktných údajov oprávneného zástupcu
účastník a s uvedením mena a veku účastníka. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto z
účastníkov nebude oprávnený sa zúčastniť súťaže v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
V.

Výhra: Výhrou v súťaži je:

1. 2x dospelé lístky na podujatie Deň Detí – Z rozprávky do rozprávky v hodnote 20 eur
2. 2x detské lístky na podujatie Deň Detí – Z rozprávky do rozprávky v hodnote 10 eur
- Výhra v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou.
- Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.
- Výhra nie je prenosná na inú fyzickú ani právnickú osobu.
- Výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 € je oslobodená od dane z príjmov.
- Výhra v hodnote prevyšujúcej 350 € podlieha dani z príjmu v zmysle Zákona o dani z príjmov č.
595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, základom dane je suma prevyšujúca čiastku 350 €. Suma
prevyšujúca uvedenú sumu je pre výhercu nepeňažným príjmom podľa § 8 ods. 1 pís. i) zákona o dani
z príjmov.

Výherca je povinný tento nepeňažný príjem zdaniť pri vysporiadaní dane z príjmov za príslušný
kalendárny rok prostredníctvom podaného daňového priznania.
VI.

Určenie výhercu a oboznámenie o výhre:

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude jeden výherca vybraný spomedzi platne
prihlásených účastníkov. Výherca bude kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom e-mailu a to do
2 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 5
kalendárnych dní a neprejaví záujem výhru si uplatniť, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové
žrebovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.
VII.

Spôsob odovzdania výhry:

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode
nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
VIII.

Ochrana osobných údajov:

Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva prevádzkovateľovi súťaže, v súlade s ustanovením § 11 a
nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich
osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailovú adresu a v prípade výhercu aj osobné údaje v
rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa za účelom preverenia platnej
účasti účastníka súťaže v súťaži a odovzdania výhry zo súťaže účastníkovi súťaže.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov odo
dňa skončenia súťaže v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o OOÚ. Účastník súťaže dáva súhlas
so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec)
na Facebooku a Instagrame (alebo webovej stránke organizátora). Poskytnutie osobných údajov je
dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa budú poskytovať
iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná
inšpekcia. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne
odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 6 mesiacov ako je hore uvedené.
Ako dotknutá osoba má účastník súťaže práva v zmysle § 28 zákona o OOÚ na základe písomnej
žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných
údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že ho
organizátor oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa § 15 ods. 1 zákona
o OOÚ a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o OOU.

IX.

Poučenie o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov:

V prípade, ak zo strany výhercu nebudú Organizátorovi poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno,
priezvisko a kontaktné údaje ako e-mail a telefónne číslo, bude zo súťaže vyradený.

X.

Záverečné ustanovenia:

Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu alebo podmienok Súťaže po jej
vyhlásení.
V Bratislave, dňa 4.5.2022

