
Súťažné pravidlá – S Birellom za hviezdu: 
 
 
1. Súťaž prebieha na web stránke funradio.sk formou registrácie v termíne od 25.04.2022 do 

01.05.2022 a vo vysielaní Fun rádia od 02.05.2022 do 06.05.2022. 
2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov. 
3. Do súťaže sa môžeš zapojiť tak, že do registračného formulára napíšeš názov a adresu firmy, 

v ktorej spolu so svojimi kolegami pracuješ. Taktiež do súťažného formulára zaregistruješ 
svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a tel. číslo. 

4. Zapojiť sa do súťaže môžeš len 1x a nárok na výhru máš tiež len raz. 
5. Spomedzi všetkých zaregistrovaných súťažiacich vyžrebujeme náhodným výberom 5 

výhercov, ktorí vyhrajú zásobu nealko piva Birell (100 plechoviek) v hodnote cca 100 € pre 
seba a svojich kolegov. 

6. Nepeňažná výhra v hodnote do 350 € nepodlieha dani z výhry. 
7. Ak sa nám nepodarí telefonicky spojiť s niektorým z výhercov, vyžrebovaný bude 

náhradník. 

8. V dňoch od 02.05.2022 do 06.05.2022 sa zástupcovia Fun rádia vyberú za všetkými piatimi 
výhercami do firiem kde pracujú, aby im osobne odovzdali výhru a vyhotovili obrazové 
a obrazovo-zvukové záznamy zachytávajúce odovzdanie výhry v pracovnom kolektíve 
výhercu súťaže. Akákoľvek dotknutá osoba, ktorá sa dobrovoľne zúčastní tohto 
vyhotovovania obrazových a obrazovo-zvukových záznamov berie na vedomie, že jej 
osobné údaje budú spracúvané za účelom zvyšovania povedomia o FUN rádiu v online 
prostredí, pričom FUN rádio o tejto skutočnosti bude osobitne dotknuté osoby informovať 
na mieste získavania osobných údajov, vrátane osobitného poučenia o práve namietať voči 
takémuto spracúvaniu osobných údajov založenom na oprávnenom záujme. Predmetné 
obrazové a obrazovo-zvukové záznamy môžu byť zverejnené na webstránke alebo 
Facebooku Fun rádia.  

9. S každým výhercom redaktor Fun rádia urobí telefonický vstup do vysielania Fun rádia.  
10. Všetci výhercovia budú zverejnení na webe Fun rádia v rozsahu meno a priezvisko, pričom 

toto zverejnenie osobných údajov výhercov súťaže považujeme za zmluvnú požiadavku, 
ktorej neakceptovanie nemá žiadne následky na možnosť účasti v súťaži. 

11. Na súťaž sa viažu Všeobecné podmienky súťaží vo Fun rádiu a Podmienky ochrany 
súkromia. Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účely organizovania spotrebiteľských 
súťaží, zvyšovanie povedomia o FUN rádiu v online prostredí, ako aj na účel informovania 
verejnosti masovo-komunikačnými prostriedkami v prípade výhercov súťaže. 

 

 

 

 

https://www.funradio.sk/clanok/27373-podmienky-sutazi/
https://www.funradio.sk/clanok/27130-osobne-udaje/
https://www.funradio.sk/clanok/27130-osobne-udaje/

