
Úplná pravidla 
Podrobná pravidla marketingové akce „Porazte šéfkuchaře Radia Čas Žaka Bujóna“ (dále 
jen „soutěž“) 

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCE 

1.1. Organizátorem soutěže je Radio Čas s.r.o., Karla Svobody 130/95, Plesná, 725 27 
Ostrava, IČO: 25817183 (dále jen „organizátor“). 

1.2. Technické zabezpečení soutěže zajišťuje MobilBonus s.r.o., Úvoz 18, Jihlava, PSČ 586 
01, IČ: 26935830 (dále také jako „provozovatel SMS služby“). 

2. DOBA TRVÁNÍ A PŮSOBNOST SOUTĚŽE 

2.1. Soutěž bude probíhat na území České republiky od 3.10. 2018 do 1.11. 2018 (dále 
také jako „doba trvání soutěže“) pro posluchače rádiové stanice Radio Čas. 

2.2. V průběhu soutěže proběhne 8 soutěžních duelů: 

1. soutěžní duel: 10.10. 2018 
2. soutěžní duel: 11.10. 2018 
3. soutěžní duel: 17.10. 2018 
4. soutěžní duel: 18.10. 2018 
5. soutěžní duel: 24.10. 2018 
6. soutěžní duel: 25.10. 2018 
7. soutěžní duel: 31.10. 2018 
8. soutěžní duel: 1.11. 2018 
 

2.3. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli i bez udání důvodů prodloužit či zkrátit dobu 
trvání soutěže, změnit pravidla soutěže anebo soutěž zrušit. 

 

3. VÝHRY V SOUTĚŽI 

3.1. Výhru v soutěži vyhrávají ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené tímto 
dokumentem pro získání výhry. 

3.2. Výhrou v soutěži je poukázka na nákup v hodnotě 2000 Kč v prodejnách Globus 
Opava, Olomouc, Ostrava a Havířov. Do soutěže je vloženo celkem 8 výher. 

3.3. Výhry z jednotlivých kol hry budou předány výhercům v informačním centru daného 
hypermarketu proti podpisu předávacího protokolu. 

 

4. ÚČAST V SOUTĚŽI 

4.1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území 
České republiky, která odešle v době konání soutěže na telefonní číslo 9001009 SMS 
ve tvaru CAS PSC (dále jen „soutěžní registrace). Cena soutěžní SMS je 9 Kč vč. DPH. 

4.2. Ze soutěže jsou dále vyloučeny všechny soutěžní registrace, které jakýmkoliv 
způsobem nevyhoví pravidlům soutěže stanoveným tímto statutem. Ze soutěže jsou 
rovněž vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem poruší pravidla 



soutěže. Na osoby ze soutěže vyloučené se hledí, jako by se soutěže nezúčastnily. O 
vyloučení osoby ze soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor soutěže. 

4.3. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru 
k organizátorovi, či technickému správci a osoby jim blízké. 

4.4. Organizátor neodpovídá za nedoručení nebo pozdní doručení soutěžních registrací. 
Organizátor není odpovědný za případnou technickou poruchu na straně 
poskytovatelů veřejných telekomunikačních služeb. 

4.5. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu organizátor 
zasílal informace týkající se soutěže na číslo mobilního telefonu, které použil při 
soutěžní registraci. 

4.6. Účastnit se soutěže může s jedním číslem mobilního telefonu pouze jeden soutěžící. 
V případě pochybností se za soutěžícího považuje majitel telefonního čísla, které bylo 
uvedeno při soutěžní registraci. 

5. ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI 

5.1 Před každým soutěžním duelem bude ze všech platných soutěžních registrací 
náhodně vybrán soutěžící, který postupuje do soutěžního duelu s šéfkuchařem Radia 
Čas v živém vysílání Radia Čas. 

5.2 O postupu do soutěžního duelu bude soutěžící vyrozuměn na číslo telefonu, které 
uvedl při soutěžní registraci. Soutěžící je povinen přijmout tento hovor, souhlasit 
s přepojením do živého vysílání a v živém vysílání se zúčastnit soutěžního duelu 
s šéfkuchařem Radia Čas a odpovědět správně na 2 soutěžní otázky.  

5.3 V případě, že náhodně vybraný soutěžící nepřijme hovor, zanikne soutěžícímu nárok 
na výhru a je náhodně vybrán jiný výherce. 

5.4 V případě, že vybraný soutěžící neodpoví správně na 2 soutěžní otázky v soutěžním 
duelu, jeho nárok na výhru zaniká. 

5.5 Výherce, který nesplní podmínky pro získání výhry stanovené tímto statutem, bude 
ze soutěže vyloučen a jeho nárok na výhru zaniká. 

5.6 Výhry budou předány výhercům v prostorách prodejny Globus, a to vždy v sobotu 
v daném týdnu soutěžního duelu. Výherce se musí při předání výhry prokázat 
platným dokladem, ze kterého je možné ověřit totožnost výherce. Výhry 
nevyzvednuté nejpozději ve smluveném termínu propadají ve prospěch pořadatele, 
nedohodne-li se výherce s pořadatelem jinak. 

6. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či 
jiného plnění. 

6.2 Změna soutěžních pravidel a tohoto statutu je možná jen způsobem uvedeným 
v tomto statutu. 

6.3 Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu 
a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry 
nebudou poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být soutěžícím výhercům 
vydány v souladu s těmito pravidly. 

6.4 Výhry není možné reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká 
právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor nenese žádnou odpovědnost 
za jakákoli rizika a závazky související s výhrou. 

6.5 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s tímto statutem. 



 

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

7.1 Soutěžící uděluje vstupem do soutěže organizátorovi souhlas se zpracováním 
poskytnutých osobních údajů za účelem předání výher a řešení otázek souvisejících 
s účastí v soutěži. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 
„zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu telefonní číslo (v 
případě soutěžících) a jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa bydliště (v případě 
výherců). Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů 
je organizátor. Osobní údaje výherců jsou zpracovávány na základě souhlasu, 
který výherce potvrzuje při převzetí výhry v předávacím protokolu. 

7.2 Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly 
zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob 
pověřených organizátorem. Zpracovatelem z důvodu zajištění organizace soutěže je 
technický zajišťovatel. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti 
s udělením, zasíláním nebo předáním výher. 

7.3 Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou 
žádostí doručenou na adresu sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné 
okamžikem jeho doručení organizátorovi. Odvolání souhlasu během trvání soutěže 
povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 
zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání 
údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo 
nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na 
náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, 
pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a 
osobního života. 

7.4 Účastí v soutěži uděluje výherce organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, 
příjmení, obce, v níž má bydliště, ve sdělovacích prostředcích, v tištěných případně 
elektronických médiích, na webových stránkách organizátora nebo pořadatele, a 
provozoven, kterých se soutěž dotýká, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, 
zejména za účelem vyhlášení výherců a propagačním účelům.  

7.5 Registrací do soutěže poskytuje výherce Radiu Čas svolení vytvořit a užít fotografii 
pro účely realizace a propagace soutěže všemi způsoby bez omezení, zejména svolení 
ke zveřejnění fotografie na webové, facebookové a instagramové stránce Radia Čas, 
a to včetně uvedení jména soutěžícího. 

 

 


	Úplná pravidla

