Podrobná pravidla soutěže „Muzika na tělo – Šťastná třináctka“
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I. Obecná ustanovení
Soutěž Muzika na tělo – Šťastná třináctka (dále jen „soutěž“) se koná na území
České republiky. Soutěž probíhá jako hra pro posluchače rádia RockZone 105,9.
Organizátorem soutěže je LONDA spol. s r. o., IČ 49241931, se sídlem Praha 1 - Nové
Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20283 (dále jen „organizátor“). Organizátor
je provozovatelem rozhlasového vysílání s názvem programu RockZone 105,9.
Účastníkem soutěže se může stát každý posluchač rádia RockZone 105,9 (dále také jen
„RZ“) starší 18 let. Pro účast v soutěži není nutné se přihlašovat. U osob mladších 18 let
či osob s omezenou svéprávností si organizátor soutěže vyhrazuje právo podmínit jejich
další účast v soutěži souhlasem jejich zákonných zástupců či je ze soutěže vyřadit.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla a činí
prohlášení a souhlasy předpokládané v těchto podmínkách.
II. Výhry
V soutěži je možné vyhrát poukaz, případně více poukazů, na tetování od společnosti
HELL. cz, s.r.o. (IČ: 27134954).
V soutěži se bude hrát o tyto poukazy na tetování v následujících hodnotách:
 1x
1 000 Kč,
 2x
3 000 Kč,
 4x
1 200 Kč,
 1x
4 000 Kč,
 2x
2 000 Kč,
 1x
5 000 Kč.
 2x
2 500 Kč,
III. Mechanismus soutěže
Soutěž bude probíhat od 13. 11. 2017 do 29. 11. 2017 každý všední den (včetně státního
svátku 17. 11. 2017) v různou hodinu, a to o jeden poukaz na tetování od společnosti
HELL. cz, s.r.o. (IČ: 27134954), začínáme od poukazů na nejnižší hodnotu směrem k
poukazům na nejvyšší hodnotu.
Každý všední den (včetně státního svátku 17. 11. 2017) v různou hodinu moderátor před
písničkou oznámí soutěž. Posluchači mohou po dobu písničky telefonovat do studia
rádia Rockzone 105,9. Po písničce moderátor příjme on-air jednoho posluchače resp.
soutěžícího a položí mu připravenou otázku, která má tři nápovědy.
Úkolem soutěžícího bude správně zodpovědět zadanou otázku. Soutěžící, který správně
zodpoví zadanou otázku, se stává výhercem.
Po správně zodpovězené otázce moderátor požádá výherce off-air o kontakt pro účely
vyzvednutí výhry. Podmínkou k vyzvednutí výhry je souhlas s natočením prováděného
tetování.
V případě, že soutěžící nevyhraje, výhra se přesouvá do dalšího dne a načítá se.
Pověřená osoba může vhodným způsobem ověřit, že výherce splňuje další podmínky
účasti/získání výhry.
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Soutěžící se musí při svých vystoupeních pro vysílání RZ zdržet jakýchkoliv
nevhodných výroků, zejména vulgarismů a výroků, které by znamenaly porušení
pravidel stanovených zákonem č. 231/2001 Sb., jiných zákonů či dobrých mravů a jsou
případně povinni splnit podmínky (vystoupení ve vysílání) stanovené organizátorem,
jinak mohou být vyloučeni.
IV. Ostatní ujednání
Účastník soutěže dává svou účastí v soutěži souhlas organizátorovi k pořízení
obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka a jeho projevů
a poskytuje organizátorovi výhradní právo k použití těchto snímků a záznamů k
zabezpečení průběhu soutěže, informování o ní a k reklamním účelům organizátora.
Účastník je povinen (zejména v souvislosti se získáním a převzetím odměny)
poskytnout organizátorovi interview, a to ve vysílání nebo jinak.
Soutěžící dává automaticky souhlas také k využití jím sdělených údajů ve vysílání RZ
Po uskutečnění soutěže může organizátor sepsat s výhercem předávací protokol;
výherce je povinen poskytnout organizátorovi k tomu potřebnou součinnost.
Účastník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů organizátora. To
platí rovněž pro pokyny organizátora, týkající se vystoupení účastníka soutěže ve
vysílání a jeho osobní účasti na předání odměny. V opačném případě je organizátor
oprávněn účastníka ze soutěže vyloučit. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyloučit
účastníka, který jedná v rozporu s obsahem nebo smyslem těchto pravidel.
Výherce je povinen sdělit organizátorovi údaje potřebné pro jeho identifikaci a možnost
ho kontaktovat (zejména jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo, email). Nesdělí-li účastník údaje podle předchozí věty či uvede-li údaje nepravdivé, je
organizátor oprávněn tohoto účastníka vyloučit ze soutěže.
Vyloučením ze soutěže účastník ztrácí práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou
odměnu, která tak propadá. Vyloučí-li organizátor ze soutěže výherce, není povinen
soutěž opakovat.
Výhru poskytuje organizátor soutěže, případně jím určená osoba. Výherci nejsou
povinni výhru přijmout; v takovém případě výhra propadá. Výhra propadá také
v případě, kdy výherce nesplní podmínky pro její poskytnutí či bude vyloučen. Výherci
nemají nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu, pokud organizátor výslovně
nestanoví jinak. Vymáhání výhry právní cestou je vyloučeno.
Výherci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové povinnosti, které jim
podle právních předpisů vzniknou získáním odměny. Výherci berou na vědomí, že
organizátor je oprávněn strhnout z vyplácené odměny příslušnou srážkovou daň,
stanoví-li tak příslušné právní předpisy.
Účastí v soutěži účastník soutěže dává organizátorovi souhlas ke zpracovávání
poskytnutých osobních údajů v průběhu soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení
soutěže (u výherce po dobu 10 let po skončení kalendářního roku následujícího po
ukončení soutěže), a to pro účely řádného zajištění průběhu soutěže a účely podle těchto
pravidel.
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Každý z účastníků soutěže poskytuje výslovný souhlas s tím, aby organizátor jím
předané osobní údaje zpracoval ve své marketingové databázi za účelem nabízení
obchodu a služeb; souhlas je poskytován na dobu do jeho odvolání účastníkem.
Organizátor tímto informuje každého účastníka, který poskytl v soutěži svoje osobní
údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí
těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při
porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění
nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke
zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit
nebo změnit její pravidla. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se
soutěže podle vlastního uvážení a s konečnou platností. Změny pravidel soutěže budou
oznámeny účastníkům jejich uveřejněním na internetové stránce www.rockzone.cz.
Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže.
Originál těchto pravidel je uložen v budově rádia RockZone 105,9, Ortenovo náměstí
15a, Praha 7; tato pravidla soutěže jsou též uveřejněna na internetových stránkách
www.rockzone.cz.
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