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Štatút 
reklamnej a propagačnej súťaže Trnavského rádia „Dopravný servis Trnavského rádia“. 

(V Trnave, 20. decembra 2022) 

1. Súťaž organizuje Trnavské rádio (vlastní licencie Trnavská produkčná s.r.o.) ako organizátor 
v termíne od 22. 12. 2022 do 23. 12. 2022. Žrebovanie sa uskutoční 23. 12. 2022. 

2. Zapojiť sa do súťaže môže iba fyzická osoba, ktorá k dňu prihlásenia sa do súťaže dovŕšila 
vek 18 rokov a je spôsobilá na právne úkony. Organizátor bude v prípade pochybnosti o veku 
výhercu žiadať predloženie dokladu, ktorým by osoba preukázala dovŕšenie 18 rokov.  

3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom 
pracovnému pomeru k organizátorovi alebo k osobám, ktoré sa priamo podieľajú na 
činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 
Občianskeho zákonníka. 

4. Podmienkou získania výhry je zapojenie sa do súťaže, a to nahlásením dopravnej udalosti z 
ciest Trnavského kraja na linku Dopravného servisu Trnavského rádia 0800 202 900 a zároveň 
udeliť súhlas s účasťou v súťaži. 

5. Spomedzi všetkých zaregistrovaných volajúcich (a teda súťažiacich), bude 23. 12. 2022 
v rannej šou (medzi 8.00 a 9.00 hodinou) vyžrebovaný jeden výherca, s ktorým sa telefonicky 
spoja moderátori Trnavského rádia v živom vysielaní a informujú ho o získaní výhry. V 
prípade, že sa s výhercom nepodarí telefonicky skontaktovať, výhra nebude odovzdaná a bude 
posunutá do ďalšej súťaže. 

6. Organizátor nezodpovedá za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení a ani za žiadne výkony, 
ktoré neprevádzkuje sám. 

7. Výhrou v súťaži je palivová karta MOL určená na tankovanie na čerpacích staniciach 
Slovnaft. Hodnota výhry 1 ks je 25,- eur. Organizátor si vyhradzuje právo výhru v priebehu 
trvania súťaže navýšiť, a to oznámením vo vysielaní. 

8. Účastník zapojením sa do súťaže dobrovoľne poskytuje organizátorovi na vopred neurčenú 
dobu svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane 
osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže organizátorovi za účelom preverenia 
totožnosti účastníka súťaže, odovzdania výhry, Práva súťažiaceho ako dotknutej osoby sú 
upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. 

9. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú 
správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdzuje, že bol 
organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu 
boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor 
poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je 
dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora namietať 
proti ich poskytovaniu a využívaniu ako aj tento svoj súhlas odvolať. 

10. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení 
nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. 

11. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu. 
12. Výhra v hodnote do 350 eur nepodlieha dani z výhry. 
13. Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne. V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať 

výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi ani do 14 dní odo dňa márneho 
pokusu kontaktovať alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry.  

Na súťaž sa viažu aj všeobecné Pravidlá súťaží a Ochrana osobných údajov zvrejenené na webe 
Trnavského rádia www.trnavskeradio.sk. 


