Štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže „ZARÁBAJ UŠAMI “
v znení platnom od 28.08.2020 od 16:00
I.
Vyhlasovatelia a organizátori súťaže
1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „ZARÁBAJ UŠAMI“ je spoločnosť FUN MEDIA GROUP
a.s., Leškova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 44 845 995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 4795/B, ktorá je oprávnená obchodovať s reklamným
priestorom Fun rádia spoločnosti RADIO, a.s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava, IČO: 35 771 623,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2191/B (ďalej
v text len „Fun rádio“).
2. Spoluorganizátorom súťaže „ZARÁBAJ UŠAMI“ je spoločnosť Mediatex s.r.o., Bojnická 18, 831 04
Bratislava, IČO: 35 763 418, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel
Sro, vložka 18777/B, ktorá zabezpečuje technickú realizáciu súťaže prostredníctvom SMS
platformy (ďalej v texte len „provider sms brány“).
3. Predmetom tohto Štatútu je stanovenie pravidiel súťaže „ZARÁBAJ UŠAMI“ (ďalej v texte len
„Súťaž“) vysielanej vo Fun rádiu a zverejnenej na webovej stránke funradio.sk. Účastníci súťaže sa
môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto Štatútom v čase jej trvania na webovej stránke
funradio.sk.
4. Cieľom Súťaže je zvýšenie počúvanosti vysielania rozhlasovej programovej služby Fun rádia
a propagácia predaja reklamných predmetov Fun rádia na stránke funradioshop.sk.
5. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu rozhlasovej programovej služby vysielateľa
a podporu predaja tovaru Fun rádia a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
II.
Termíny konania súťaže a účastníci súťaže
1. Súťaž Zarábaj ušami prebieha v termíne od 28.08.2020 od 16:00 v dvoj týždenných intervaloch.
(ďalej v texte ako „súťažný týždeň“).
2. O skončení súťaže, alebo akýchkoľvek zmenách pravidiel bude Fun rádio informovať vo svojom
vysielaní a na webovej stránke funradio.sk.
3. Pre súťažný týždeň bude na webovej stránke funradio.sk zverejnená „súťažná otázka“ a aj
„odpoveď týždňa“ potrebná k výhre.
4. Účastníkom Súťaže je každý poslucháč Fun rádia, ktorý sa do súťaže zaregistruje prostredníctvom
SMS správy odoslanej zo SIM karty ktoréhokoľvek slovenského mobilného operátora na číslo
7010 v tvare ZARABAJ medzera krstné meno. Registračná SMS správa odoslaná na správne číslo
a v správnom tvare sa považuje za platnú súťažnú SMS správu, a bude potvrdená spätnou SMS
správou. Cena spätnej SMS správy je 1,00 € s DPH.
5. Žrebovanie jedného súťažiaceho bude prebiehať náhodným výberom prostredníctvom SMS
platformy, a to prvý krát v piatok 11.09.2020 a následne každý druhý piatok bezprostredne po
skončení súťažného týždňa, teda po 16:00. Do žrebovania budú zaradené všetky platné súťažné
SMS správy prijaté počas práve ukončeného súťažného týždňa, ktoré boli potvrdené spätnou SMS
správou.
6. Následné telefonovanie vyžrebovanému súťažiacemu bude realizované prvý krát v piatok
11.09.2020 a potom nasledujúci každý druhý piatok v relácii PPP medzi 16:00 a 17:00 hodinou.

7. Do Súťaže sa môže zapojiť každý poslucháč Fun rádia, ktorý súhlasí s týmto Štatútom Súťaže a
s ďalšími podmienkami špecifikovanými počas Súťaže. Tieto sa pre neho stávajú záväzné.
8. Osobami vylúčenými zo Súťaže sú zamestnanci a ich rodinní príslušníci spoločností FUN MEDIA
GROUP, a.s., RADIO, a.s. a Mediatex s.r.o. ako aj zamestnanci všetkých subdodávateľských
firiem podieľajúcich sa na príprave a realizácii Súťaže.
9. Pre určenie a rozhodnutie, či má súťažiaci právo na výhru a aká bude jej výška, je rozhodujúci
telefonát súťažiacemu na telefónne číslo z vyžrebovanej registračnej SMS správy, čas, ktorý
uplynie, kým odpovie na telefonát z Fun rádia, jeho odpoveď na položenú súťažnú otázku.
10. Fun rádio má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak účastník Súťaže
poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo Súťaže vylúčený a Fun
rádiu zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácii.
III.
Pravidlá, vyhodnotenie súťaže, sťažnosti

1. Súťažiaci sa môže zúčastniť Súťaže tak, že sa zaregistruje prostredníctvom SMS správy odoslanej
zo SIM karty ktoréhokoľvek slovenského mobilného operátora na číslo 7010 v tvare ZARABAJ
medzera krstné meno. Registračná SMS správa odoslaná na správne číslo a v správnom tvare sa
považuje za platnú súťažnú SMS správu, a bude potvrdená spätnou SMS správou (ďalej v texte len
„registrácia do Súťaže“). Cena spätnej SMS správy je 1,00 € s DPH.
2. V prípade súťažiacich, ktorí vlastnia SIM karty mobilného operátora s predplateným kreditom, je
pre jednu registráciu do Súťaže potrebné vlastniť minimálny bežný kredit vo výške 1,10 €, pričom
Bonusový kredit operátora (pokiaľ ho poskytuje) nie je možné pre účely účasti v Súťaži použiť.
3. Registrácia do Súťaže je možná od 28.08.2020 od 16:00 hodiny pre prvý súťažný týždeň a pre
nasledujúce súťažné týždne vždy po ukončení toho predchádzajúceho súťažného týždňa podľa
bodov 1 a 2 článku II tohto Štatútu.
4. Registráciou do Súťaže získava súťažiaci zľavu 5% na nákup tovaru Fun rádia na
stránke funradio.shop, ktorú si môže uplatniť prostredníctvom zľavového kódu „Zarabaj usami“
pri objednávke tovaru. Súťažiaci, ktorý si takúto zľavu uplatní, je povinný sa kedykoľvek na
vyzvanie preukázať spätnou SMS správou, ktorú obdržal ako potvrdenie účasti v Súťaži.
5. Registrácia do Súťaže je možná opakovane (v rámci súťažného týždňa), a to zaslaním platnej
súťažnej SMS správy, ktorá bude potvrdená spätnou SMS správou, podľa bodov 1 až 3 tohto
článku tohto Štatútu.
6. Jednému vyžrebovanému súťažiacemu, podľa bodu 5 článku II tohto Štatútu, zatelefonujeme
z vysielania Fun rádia, podľa bodu 6 článku II tohto Štatútu, a to na telefónne číslo z vyžrebovanej
registračnej SMS správy. Úlohou súťažiaceho je do 10 sekúnd odpovedať na telefonát z Fun rádia
a správne odpovedať na jednoduchú súťažnú otázku, ktorú súťažiacemu moderátor položí počas
telefonického rozhovoru „Súťažná otázka“ aj „Odpoveď týždňa“ potrebná k výhre bude pre
súťažný týždeň zverejnená na webovej stránke funradio.sk.
7. Žrebovanie prebieha za účasti žrebovacej komisie určenej organizátorom súťaže. Organizátor má
právo rozhodnúť, že žrebovanie prebehne za účasti notára, pričom o priebehu a výsledkoch
žrebovania bude vyhotovená notárska zápisnica.
8. Ak súťažiaci odpovie na telefonát z vysielania Fun rádia do 10 sekúnd a správne odpovie
na jednoduchú súťažnú otázku, tzn. bude vedieť „odpoveď týždňa“, bude vyhlásený za výhercu

a bude mu priznaná výhra, podľa bodov 1 a 2 článku IV. tohto Štatútu. Telefonát súťažiacemu
bude odvysielaný vo Fun rádiu.

9. V prípade, že vyžrebovaný súťažiaci neodpovie na telefonát z vysielania Fun rádia do 10 sekúnd
alebo zaznie signál „obsadené“ alebo zaznie správa o jeho nedostupnosti alebo sa z akéhokoľvek
dôvodu neuskutoční hovor s vyžrebovaným súťažiacim a/alebo neodpovie na jednoduchú súťažnú
otázku, tzn. nebude vedieť „odpoveď týždňa“, stráca nárok na výhru.
10. Každá nevyplatená výhra sa stáva „Jackpotom“, ktorý sa môže ďalej navyšovať o každú
nevyplatenú výhru v rade za sebou. „Jackpot“ sa pripočíta k základnej výhre nasledujúcemu
výhercovi, ktorý splní podmienky Súťaže stanovené v tomto článku Štatútu a bude vyhlásený za
výhercu.
11. Každý súťažiaci môže byť vyžrebovaný a môže vyhrať opakovane, najviac však 1 x za jeden
kalendárny mesiac (toto obmedzenie sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov súťažiaceho)
v súťaži Zarábaj ušami.
12. Fun rádio si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, a to najmä spôsob registrácie
do Súťaže, spôsob zaradenia platných súťažných SMS správ do Súťaže, spôsob žrebovania, počet
žrebovaní a/alebo ich čas, časový interval na odpoveď súťažiaceho na telefonát, úlohu
súťažiaceho, súťažnú otázku, resp. celú mechaniku Súťaže.
13. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek
rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Fun rádia bez ohľadu na akékoľvek iné
dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene
súťažiaceho.
14. Fun rádio nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v Súťaži.
15.Fun rádio ani provider sms brány nezodpovedajú za funkčnosť sietí mobilných operátorov,
telefónnych či internetových liniek ani iných zariadení, ktoré priamo neprevádzkujú a ktoré môžu
byť použité pri Súťaži.
16. Fun rádio si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok
súťaží, najmä pre prípad podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v
rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania
mechanizmu a výhod súťaží, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v Súťaži a právo
výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
17. Pokiaľ účastník podá sťažnosť počas Súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená
okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí
Súťaže ale bola podaná po skončení Súťaže, Fun rádio o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných
dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr
do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže na adresu organizátora Súťaže, alebo prostredníctvom
emailu na adresu: info@funradio.sk s označením „Sťažnosť na súťaž ZARÁBAJ UŠAMI“.
18. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu Súťaže sa viaže,
čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.
19. Rozhodnutie Fun rádia týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.

IV.
Výhry a zdaňovanie výhier

1. Základná výhra pre každý súťažný týždeň je 30 000 €.
2. Základná výhra 30 000 € môže byť navýšená o Jackpot zostávajúci zo žrebovania z predošlého
súťažného týždňa, podľa bodu 9 článku III tohto Štatútu.
3. Výhru do súťaže venujú Mediatex s.r.o. a Fun rádio.
4. Mediatex s.r.o. a Fun rádio majú právo kedykoľvek počas Súťaže meniť počet výhier a/alebo ich
hodnotu.
5. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí
peňažnej výhry v hodnote nad 350 €, bude zo sumy, ktorá prevyšuje túto hodnotu, vykonaná
zrážka dane vo výške 19% organizátorom Súťaže.
6. Každému výhercovi výhry nad 350 € bude na účet poukázaná výhra po zdanení.
V.
Zverejnenie výsledkov a odovzdanie výhier
1. Výherca bude o výhre informovaný vo vysielaní Fun rádia.
2. Výherca Súťaže bude ďalej telefonicky kontaktovaný Fun rádiom, a to na telefónnom čísle,
z ktorého sa registroval do Súťaže, a požiadaný o doplnenie osobných údajov za účelom dodania
výhry, a to vždy najneskôr do 5 dní od ich vyhlásenia vo vysielaní Fun rádia.
3. Výherca Súťaže bude uverejnený na funradio.sk, a to vždy najneskôr do 5 dní od ich vyhlásenia vo
vysielaní Fun rádia.
4. V prípade, že výhercom bude maloletá osoba, zastupovať ho a komunikovať ohľadom odovzdania
výhry bude za neho zákonný zástupca.
5. Výhra bude výhercovi Súťaže poukázaná na ním zadaný osobný bankový účet, a to najneskôr do
90 dní od kalendárneho mesiaca, v ktorom výhru získal. Každému výhercovi výhry nad 350 €
bude na účet poukázaná výhra po zdanení.
6. Výherca Súťaže berie na vedomie, že stráca nárok na výhru v Súťaži v prípade, ak nebude reagovať
(odpovedať) na komunikáciu so zástupcom Fun rádia podľa bodu 2 tohto článku Štatútu a/alebo
nevykonajú úkony smerujúce k nadobudnutiu výhry do prvých 5 pracovných dní kalendárneho
mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom výhru získal. V prípade zániku nároku na výhru
výhercovi Súťaže nevzniká žiaden nárok akejkoľvek náhrady výhry.
7. Ak sa Výhra z akéhokoľvek dôvodu vráti Fun rádiu, zaniká nárok výhercu na túto výhru okamihom
jej spätného doručenia na účet Fun rádia.
VI.
Ukončenie účasti v súťaži
1. Súťažiaci má právo ukončiť svoju účasť v súťaži zaslaním bezplatnej sms v tvare „STOP ZU“ na
telefónne číslo 7009.
2. Súťažiaci má kedykoľvek právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho
marketingu v súlade s Podmienkami ochrany súkromia, čoho dôsledkom bude po vybavení
takejto námietky ukončená účasť v súťaži „Zarábaj ušami“ a vymazané osobné údaje súťažiaceho

spracúvané FUN rádiom a providerom sms brány. Námietku je možné podať najmä
prostredníctvom emailu na adresu: privacy@funradio.sk, pričom je súťažiaci povinný uviesť aj
telefónne číslo, na ktoré sú mu zasielané SMS týkajúce sa súťaže „Zarábaj ušami“.
VII.
Osobitné ustanovenia
1.

Pravidlá získavania, spracovávania, uchovávania a likvidácie osobných údajov a materiálov
osobnej povahy (MP3 súbory, video súbory, texty, obrázky a pod.) získaných od účastníkov
a výhercov súťaže stanovujú Všeobecné podmienky súťaží vo Fun rádiu.

2.

Práva z duševného vlastníctva, ktoré vzniknú ako výsledok prevádzkovania Súťaže, ako aj obsah
týchto práv sa stávajú vlastníctvom Fun rádia a súťažiaci je povinný na náklady Fun rádia
poskytnúť potrebnú súčinnosť na prevod práv duševného vlastníctva, ktoré súťažiacemu vznikli
počas účasti v Súťaži, na Fun rádio.

3.

Súťažiaci nesmie:
a. reprodukovať akékoľvek materiály súvisiace so Súťažou alebo jej Organizátorom bez
predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Fun rádia,
b. spôsobiť, umožniť alebo pokúsiť sa spôsobiť akékoľvek porušenie práv duševného
vlastníctva Fun rádia alebo práv využívaných Fun rádiom na základe licencie; toto
zahŕňa aj vyhľadanie zdrojového kódu Súťaže.

4.

Fun rádio sa zaväzuje všetky informácie, ktoré jej súťažiaci poskytnú na účely Súťaže zálohovať,
používať a spracovávať v súlade s platnou legislatívou upravujúcou ochranu osobných údajov.
Získané osobné údaje budú použité pre účasť v Súťaži a pre odovzdanie výhier.

5.

Náležitosti, ktoré nie sú uvedené v tomto Štatúte, upravujú Všeobecné podmienky súťaží vo Fun
rádiu.

6.

FUN MEDIA GROUP uzatvorila s providerom sms brány (viď čl. I bod 2 tohto štatútu) ako
spoluorganizátorom súťaže „Zarábaj ušami“ dohodu spoločných prevádzkovateľov podľa čl.
26 GDPR, z ktorej vyplýva, že:
▪ informačné povinnosti podľa čl. 13 GDPR plní FUN MEDIA GROUP prostredníctvom
Podmienok ochrany súkromia dostupných na www.funradio.sk;
▪ práva dotknutých osôb priznané v GDPR si môžete uplatniť u FUN MEDIA GROUP a/alebo
providera sms brány, pričom odpoveď na Vašu žiadosť Vám poskytne FUN MEDIA GROUP
▪ jednotným kontaktným miesto pre účastníkov súťaže „Zarábaj ušami“ pre záležitosti týkajúce
sa ochrany osobných údajov je email: privacy@funradio.sk

7.

Spoločnosť FUN MEDIA GROUP a.s. má výhradné právo na zmenu tohto Štatútu.

