
„Život je boj, tak ať máš dost energie – TIGER!“ 
 

Na rozhlasové stanici Evropa 2 bude v termínu od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020 realizována hra s 
názvem „Život je boj, tak ať máš dost energie – TIGER!“ (dále jen jako „hra“). 
 
O co hrajeme: 
Denní výhra (pondělí – pátek): mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 8T LTE 64 GB + ochutnávka nápojů 
Tiger 
 
Systém hry: 
Denní výhru získává ten účastník, který se dovolá na výzvu moderátora pořadu MaXXimum muziky 
oznámenou ve vysílání v čase mezi 11:00 – 13:00 hodinou na telefonní číslo +420 257 400 888 jako 
třetí v pořadí a v limitu 10 sekund správně zodpoví herní otázku položenou moderátorem. 
 
V případě, že účastník, který se dovolal jako třetí v pořadí, výhru nezískal, pokračuje hra za stejných 
podmínek pro účastníka, který se dovolal jako nejbližší následující. V případě, že ani tento účastník 
výhru nezískal, pokračuje hra za stejných podmínek pro účastníka, který se dovolal jako další nejbližší 
následující. V případě, že ani tento účastník výhru nezískal, přesunuje se výhra do dalšího herního 
dne, nebo, jedná – li se o poslední herní den, hra končí. 
 
Splní – li podmínky pro získání výhry několik účastníků, náleží výhra tomu, kdo je splnil nejdříve; nelze 
– li získatele výhry takto určit proto, že podmínky splnilo více účastníků současně, určí z jejich středu 
získatele výhry pořadatel. 
 
Pořadatel a organizátor: 
Pořadatelem hry je společnost MASPEX Czech, s. r. o., se sídlem Sokolovská 100/94, Praha 8 – Karlín, 
PSČ: 186 00, IČ: 25716379, sp. zn.: C 63795 vedená u Městského soudu v Praze, která je také 
přislibujícím a poskytovatelem odměn (výher). 
 
Organizačním zajištěním hry pověřil pořadatel v rozsahu její prezentace v rozhlasovém vysílání až do 
fáze výběru výherců společnost EVROPA 2, spol. s r. o., se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2 – Nové 
Město, PSČ: 120 00, IČ: 15891283, sp. zn.: C 1856 vedená u Městského soudu v Praze. 
 
Podmínky účasti ve hře a předání výher: 
Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15let. Z 
účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem 
nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře. Z účasti ve hře jsou dále 
vyloučeny osoby, které získaly v době posledních 120dnů jakoukoliv výhru v rámci hry pořádané 
nebo organizované ve vysílání stanice Evropa 2, Dance radio a Frekvence 1. 
 
Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a pořadatel hry právo bezúplatně 
využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich 
projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez 
omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu. 
 
Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání 
výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru je nutné osobně 
převzít v sídle organizátora. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce 
výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a pořadatelem, nejpozději však do 30 dnů po 
jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká. 
 



Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry: 
Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na 
internetových stránkách www.evropa2.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře 
projevují vůli být jimi vázáni. 
 
Oprávnění organizátora a pořadatele: 
Organizátor a pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního 
uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv před 
provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny 
(výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib 
učiněn. Je – li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat 
příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit 
toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil. 
 
Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku a řídí se jeho právní úpravou. 
 
GDPR: 
1. V návaznosti na platnou legislativu v oblasti zpracování osobních údajů na lokální úrovni zákon č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a na evropské úrovni s přímou účinností v České republice 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) 
Vás tímto informujeme, že společnost MASPEX Czech, s. r. o. jako Správce osobních údajů (dále jen 
„Správce“) zpracovává poskytnuté osobní údaje za účelem plnění smluvního vztahu mezi 
pořadatelem a účastníkem hry, který vznikne účastí účastníka ve hře. V daném případě jde o 
zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) 
GDPR. Pořadatel bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci hry, a 
to po dobu hry a maximálně 6 měsíců od vyhlášení výherců. V případě výherců budou tyto údaje 
zpracovány po dobu stanovenou legislativními požadavky. Tyto údaje mohou být zpřístupněny v 
rozsahu a k účelům výše uvedeným také organizátorovi (dále jen „Zpracovatel“). 
 
2. Účastník má práva zejména dle čl. 13 až 23 GDPR, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej 
týkají, právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování osobních údajů, 
právo na přenositelnost osobních údajů. 
 
3. Jestliže účastník zjistí nebo se bude domnívat, že pořadatel provádí zpracování osobních údajů, 
které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 
zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení a požádat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý 
stav. Bude-li žádost účastníka shledána jako oprávněná, pořadatel neprodleně odstraní tento vzniklý 
stav. Nevyhoví-li pořadatel této žádosti, má účastník právo obrátit se s podnětem na Úřad pro 
ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně ochrany osobních údajů se může na 
pořadatele obrátit prostřednictvím e-mailu: oou@maspex.com. 
 
4. Účastník potvrzuje, že poskytl své vlastní osobní údaje, a dále, že splňuje podmínky účasti ve hře 
stanovené těmito pravidly. Případné porušení pravidel může mít za následek vyloučení účastníka ze 
hry. 

http://www.evropa2.cz/
mailto:oou@maspex.com

