
VYHLÁSENIE K SÚŤAŽI TAJNÝ JEŽIŠKO 
 
1. Registrácia prebieha v termíne od 06.12.2019 od 08:00 do času, kým sa zaregistruje prvých 
100 súťažiacich, najneskôr však do 12.12.2019 do 12:00. 
 
2. Vašou úlohou je zaregistrovať sa do formulára a čakať na e-mail od Tajného Ježiška, ktorý 
dostanete 13.12.2019, a v ktorom dostanete inštrukcie k tomu, komu máte poslať darček. 
Potom už len treba darček poslať a čakať na ten svoj darček. 
 
3. Registráciou do súťaže akceptujete Všeobecné súťažné podmienky FUN rádia ako aj 
podmienky uvedené v tomto vyhlásení súťaže. FUN rádio ako organizátor tejto súťaže 
akceptuje iba prvých 100 zaregistrovaných súťažiacich, po tom proces registrácie do tejto 
súťaže ukončí.  
 
4. Zapojiť sa do súťaže môžete len raz. 
 
5. Do tejto súťaže sa môžu zapojiť aj zamestnanci a spolupracovníci Fun rádia. 
 
6. Zapojením sa do súťaže akceptujete povinnosť odovzdania Vašich osobných údajov 
v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, adresa, na ktorú chcete doručiť 
darček, Vaša fotografia, ak sa nám ju dobrovoľne rozhodnete poskytnúť, Vaše záľuby a hobby 
inému náhodne vyžrebovanému súťažiacemu, ktorého určí FUN rádio ako organizátor tejto 
súťaže. Toto poskytnutie osobných údajov (okrem fotografie) je podmienkou účasti v súťaže, 
čím sa medzi FUN rádiom a súťažiacim uzatvára zmluvný vzťah v zmysle Všeobecných 
súťažných podmienok. V prípade neposkytnutia osobných údajov (okrem fotografie) je 
následkom nemožnosť účasti v tejto súťaži. 
 
7. V prípade poskytnutia fotografie súťažiaci udeľuje FUN rádiu súhlas s jej spracúvaním na 
účely organizovania tejto súťaže. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, čím nie je 
dotknutá zákonnosť spracúvania fotografie pred jej odvolaním. V prípade nesúhlasu so 
spracúvaním fotografie ju nenahrávajte do registračného formuláru. 
 
8. FUN rádio bude poskytovať osobné údaje uvedené súťažiacim do registračného formuláru 
inému náhodne vyžrebovanému súťažiacemu prostredníctvom emailu v zabezpečenej forme, 
pričom prístupové heslo k dokumentu s osobnými údajmi súťažiaceho bude odoslané inému 
súťažiacemu cez SMS. 
 
9. Súťažiaci sa účasťou v tejto súťaži zaväzuje prijaté osobné údaje iného súťažiaceho použiť 
výlučne ako súkromná osoba – jednotlivec v rámci tzv. výnimky domácich a osobných 
činností v zmysle čl. 2 ods. 2 písm. c) GDPR pre potreby jej oslovenia a zaslania vianočného 
darčeku. Akékoľvek ďalšie poskytovanie alebo spracúvania týchto osobných údajov na 
akékoľvek iné účely je výslovne zakázané a je považované za hrubé porušenie podmienok 
súťaže a vylúčenie zo súťaže. 
 
10. Výhrou v súťaži je drobný vianočný darček odoslaný súťažiacemu iným súťažiacim ako aj 
náhodné prepojenie medzi párom súťažiacich navzájom. Každý súťažiaci sa zaväzuje náhodne 
určenému súťažiacemu, ktorého osobné údaje mu poskytne FUN rádio najneskôr do 
20.12.2019 odoslať ľubovoľný vianočný darček podľa vlastnej úvahy rešpektujúc obmedzenia 
uvedené nižšie. Ako dôkaz o odoslaní darčeka pošle súťažiaci odfotený podací list z pošty na 
emailovú adresu tajnyjezisko@funradio.sk. Taktiež obdarovaný súťažiaci odošle fotografiu 
darčeka na emailovú adresu tajnyjezisko@funradio.sk,  
 
11. Súťažiaci je oprávnený fotografiu darčeka zverejniť na profile FUN rádia zriadenom na 
sociálnej sieti Facebook a označiť ju v tvare: „Vaše meno alebo prezývka@jasomfunradio“. 
Súťažiaci je povinný pri zverejňovaní fotografie darčeka, zabezpečiť aby fotografia 
neobsahovala žiadne osobné údaje, ale zobrazovala výlučne vec, ktorá má povahu a zároveň je 
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predmetom odoslaného vianočného darčeka. Súťažiaci v plnej miere právne zodpovedá za 
akékoľvek fotografie, ktoré takto zverejní a FUN rádio si vyhradzuje v prípade nevhodného 
obsahu fotografiu bezodkladne vymazať. Súťažiaci ako autor fotografie udeľuje akceptovaním 
tohto vyhlásenia FUN rádiu bezodplatne výhradnú, časovo a územne neobmedzenú licenciu 
na zverejňovanie týchto fotografií uvedeným spôsobom. 
 
12. Súťažiaci sa zaväzuje pri výbere a odosielaní darčeka inému súťažiacemu rešpektovať 
bežné spoločenské konvencie, zásady etického správania a rešpektovať základné práva 
a slobody iného súťažiaceho. Je výslovne zakázané zasielanie akýchkoľvek darčekov, ktoré by 
mohli mať povahu zbraní, nebezpečných alebo zakázaných látok, jedov alebo prekurzorov, 
extrémistických materiálov, pornografie alebo iných predmetov, ktoré by mohli byť 
považované podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov za zakázané alebo 
nevhodné pre použitie na účely tejto súťaže. 
 
13. Zapojením sa do súťaže potvrdzujete Vaše oboznámenie sa s Podmienkami ochrany 
súkromia. Vo veciach neupravených v tomto vyhlásení súťaže sa primerane uplatňujú 
Všeobecné súťažné podmienky FUN rádia. 
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