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Súťažné pravidlá 
reklamnej a propagačnej súťaže Trnavského rádia o celoročné digitálne predplatné denníka Pravda 

1. Reklamnú súťaž organizuje Trnavské rádio (ako organizátor) a OUR MEDIA SR a.s. (ako 
partner) v termíne 12. 12. 2022 do 16. 12. 2022. 

2. Cenou je digitálne predplatné denníka Pravda na rok 2023 (platné pre web pravda.sk) 
v hodnote 140 eur. 

3. Zapojenie sa je možné prostredníctvom webového formulára na webe Trnavského rádia 
uvedením svojho mena, telefonického kontaktu, obce alebo mesta, kde býva a odoslaním. Ak 
sa súťaže zúčastní osoba mladšia ako 18 rokov veku a vyhrá, výhru odovzdáva zákonnému 
zástupcovi. Trnavské rádio má v prípade pochybnosti o veku výhercu žiadať predloženie 
príslušného dokladu, ktorým by táto osoba osobne preukázala dovŕšenie 18 rokov veku.  

4. Podmienkou získania výhry je zodvihnutie telefónu a rozhovor s moderátorom/moderátorkou 
vo vysielaní.  

5. V prípade, že sa s výhercom nepodarí telefonicky skontaktovať, bude vyžrebovaný náhradník. 
Ak sa nepodarí spojiť ani s náhradníkom, tento náhradník bude oznámený do živého 
vysielania ako náhradník a zároveň výherca, a následne ho bude mimo vysielania kontaktovať 
produkcia Trnavského rádia, ktorá ho oboznámi o výhre. 

6. 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.  

7. 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. 

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

9. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu. 
10. Výhra v hodnote do 350 eur nepodlieha dani z výhry. 
11. E-mailový kontakt a meno výhercu postúpi organizátor partnerovi súťaže, ktorý naň následne 

aktivuje predplatné. 
12. Na súťaž sa viažu Pravidlá súťaží a Ochrana osobných údajov zvrejenené na webe Trnavského 

rádia. 

 

 

 

 

 

 

 

V Trnave, 5. decembra 2022 


