
SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ – Nový úsmev 

1. Súťaž prebieha na webe funradio.sk v termíne od 31.05.2021 do 06.06.2021. 

2.  Do súťaže sa môžeš zaregistrovať od 31.05.2021 od 06:00 do 06.06.2021 do 23:59 a to 

tak, že do súťažného formulára vložíš fotku svojej tváre s úsmevom tak, aby bolo vidno aj 

zuby a zaregistruješ svoje osobné údaje v rozsahu krstné meno, priezvisko a tel. číslo. 

3. Do súťaže sa môžeš zapojiť, ak máš dosiahnutý vek 18 rokov, správne sa zaregistruješ do 

súťaže a budeš spĺňať ďalšie podmienky špecifikované v Štatúte súťaže. 

4. Účasťou v súťaži potvrdzuješ svoj záväzok riadiť sa pravidlami súťaže v zmysle Štatútu 

súťaže, podľa ktorých okrem iného, akceptuješ povinnosť odovzdania osobných údajov 

pre Fun rádio v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a  fotografia tváre s úsmevom 

odhaľujúcim chrup. Zároveň registráciou do Súťaže akceptuješ odovzdanie svojich 

osobných údajov pre Schill Dental Clinic v rozsahu meno a  fotografia tváre s úsmevom 

odhaľujúcim chrup. Výherca súťaže vybraný Schill Dental Clinic navyše v zmysle Štatútu 

akceptuje výmenou za odovzdanie hodnotnej výhry v súťaži, aj vyhotovenie obrazových 

a obrazovo-zvukových záznamov zachytávajúcich rekonštrukciu chrupu výhercu 

v prostredí Schill Dental Clinic a úsmev výhercu pred a po dentálnom zákroku, ktoré 

môžu byť využívané na marketingové a PR účely Schill Dental Clinic, vrátane 

zverejňovania týchto materiálov pri marketingovej komunikácií na internete, sociálnych 

sieťach a rôznych reklamných médiách pre výlučné potreby Schill Dental Clinic. 

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou z akceptovania 

Štatútu súťaže, čím sa medzi Fun rádiom a Schill Dental Clinic na jednej strane a tebou 

ako súťažiacim na strane druhej, uzatvára zmluvný vzťah na podklade Štatútu súťaže. 

5.  Zapojiť sa do súťaže môžeš len 1x.  

6.  Do 14 dní Schill Dental Clinic vyberie spomedzi všetkých zaregistrovaných súťažiacich 

jedného výhercu. 

7.  Výherca získa kompletnú rekonštrukciu chrupu v hodnote do 50 000 €. 

8.  Výherca bude telefonicky kontaktovaný a zverejnený na webe Fun rádia. 

9.  V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri 
poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň 
z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto 
hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania.  

 
10. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o 

zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350 
€ podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 
14%. Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného 
poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, 
ktoré jej poskytne daňový úrad. 

 
11.   Na súťaž sa viaže Štatút súťaže, ktorý účasťou v súťaži akceptuješ a stane sa pre teba 

záväzným zmluvným vzťahom s Fun rádiom a Schill Dental Clinic. 

12.   Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdeš priamo v Štatúte súťaže 

a doplnkovo aj v Podmienkach ochrany súkromia.  

https://www.funradio.sk/static/files/wu42vk03xhzi.pdf
https://www.funradio.sk/static/files/wu42vk03xhzi.pdf
https://www.funradio.sk/clanok/27130-osobne-udaje/

