
Pravidla soutěže s Rádiem Junior na akci Narozeniny Rádia Junior 

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém 
rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako 
„Pořadatel“ nebo „ČRo“).   

Pravidla a princip hry:  

Soutěž probíhá na území České republiky dne 29. 2. 2020 od 14:30 hodin do 
 17:00 hodin na akci Narozeniny Rádia Junior, která se koná 29. 2. 2020 od 15 do 17 
hodin (s termínem vyhlášení výherců téhož dne v průběhu akce).  

Soutěž je určena dětským soutěžícím do 15 let, za které budou soutěžit a jednat jejich 
zákonní zástupci (společně dále jen „soutěžící“), kteří mají adresu pro doručování výher v 
České republice nebo Slovenské republice. 

Úkolem soutěžících je v době konání soutěže splnit úkoly na soutěžních stanovištích 
umístěných v prostorách ČRo. Za správně splněné úkoly obdrží soutěžící razítka do 
soutěžního archu. Na základě kompletně vyplněného soutěžního archu získají 
soutěžící drobnou věcnou cenu na místě. Mají také možnost vstoupit do slosování 
o digitální rádio. 

V případě zájmu o vstup do slosování vyplní zákonný zástupce svou emailovou adresu do 
soutěžního archu, který odevzdá obsluze stánku přímo na místě. 

Výběr vítězů a výhry, o které se soutěží:  

Z odevzdaných, čitelně vyplněných, soutěžních archů bude po skončení akce vylosován 
jeden výherce, který obdrží digitální rádio.  

Vyhlášení vítězů a předání výher:  

Výherce bude vyhlášen v rámci závěru akce Narozeniny Rádia Junior, tedy 29. 2. 2020 
v 17 hodin, kdy proběhne také předání výhry. Pokud nebude výherce fyzicky přítomen, 
bude o výhře informován emailem, načež zákonný zástupce udá své celé jméno a 
poštovní adresu, aby mu mohla být doručena výhra. 

Prohlášení Pořadatele:  

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. 
Finanční plnění výher není možné.   

Zapojením do soutěže zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte v soutěži. Zákonný 
zástupce vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jméno a město bydliště 
soutěžícího na webu a při propagaci Českého rozhlasu a soutěže.   

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny 
vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.   

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme 
zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě 



dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, 
ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.   

Nakládání s osobními údaji: 
 
Český rozhlas bude za účelem vyhodnocení soutěže  zpracovávat osobní údaje 
soutěžících resp. jejich zákonných zástupců v rozsahu jejich e-mailové adresy. U 
výherců bude český rozhlas zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, 
datum narození, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, hodnotu a specifikaci 
výhry, stát daňové rezidence. Účelem zpracování je zajištění dodržení pravidel soutěže a 
u výherců je účelem předání cen těmto výhercům. Právním důvodem pro zpracování 
osobních údajů je plnění konkludentně uzavřené smlouvy o podmínkách této soutěže 
mezi soutěžícím a pořadatelem. Po skončení soutěže budou osobní údaje soutěžících 
zlikvidovány, s výjimkou osobních údajů výherců, které budou zpracovávány pod dobu 
deseti (10) let od konce daňového období, ve kterém byla výherci předána cena, a poté 
budou zlikvidovány. U Osobní údaje soutěžících nejsou předávány jakýmkoliv dalším 
subjektům. Další práva subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů 
jsou uvedeny zde: www.rozhlas.cz/osobni-udaje.  

  

 

http://www.rozhlas.cz/osobni-udaje

