
Zasláním (Registrací) songu do Youradio Inkubátor souhlasíte s následujícími Uživatelskými 

podmínkami: 

 

I. 

 

Vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře se odesílající stává účastníkem projektu 

Youradio Inkubátor a prohlašuje, že všechny jím ve formuláři uvedené údaje jsou úplné, 

správné a pravdivé, dále tím potvrzuje, že se seznámil s dále uvedenými podmínkami užívání 

služby Youradio Inkubátor, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat a neporušovat. 

 

II. 

 

Youradio Inkubátor (dále též jen jako „YI“) je služba provozovaná společností Active Radio 

a.s., se sídlem Wenzigova 1872/4, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 61058297, B 3912 vedená 

u Městského soudu v Praze (dále též jen jako „AR“) na platformě služby Youradio na 

www.youradio.cz, jejímž účelem je za stanovených podmínek podpořit začínající hudební 

skupiny či interprety v jejich cestě za slávou zejména tím, že při splnění stanovených podmínek 

umožní zpřístupnění jejich hudebních děl veřejnosti prostřednictvím speciálně vytvořené 

nálady v rámci YI. 

 

III. 

 

Účastník prohlašuje, že: 

 

a) jím vložené údaje jsou úplné, správné a pravdivé, 

b) je oprávněn ke všem činnostem v rámci YI, zejména že je nositelem a/nebo oprávněným 

vykonavatelem veškerých autorských a jiných práv (např. práv autora hudby, textů, práv 

výkonného umělce, pořizovatele záznamu, osobnostních práv) k jím umísťovanému 

obsahu do YI (dále též jen jako „Obsah“), 

c) souhlasí, a to bez nároku na jakoukoliv úplatu či jinou protihodnotu, s umístěním 

Obsahu v rámci YI a s jeho zpřístupněním třetím osobám prostřednictvím YI bez 

jakéhokoliv omezení ať již jde o způsob, množství, dobu či místo zpřístupnění, 

d) bezodkladně informuje AR prostřednictvím podpora@youradio.cz o jakýchkoliv 

nárocích vznesených třetí stranou proti umístění Obsahu na YI, nebo v souvislosti s tím, 

e) přebírá plnou odpovědnost za pravdivost a správnost všech prohlášení jím učiněných a 

že nahradí veškeré škody a vypořádá veškeré oprávněné nároky vznesené kýmkoliv 

v souvislosti s účastníkem poskytnutým a/nebo umístěným Obsahem v rámci YI, 

f) se zdrží jakýchkoliv aktivit narušujících provoz YI a/nebo uživatelský komfort ostatních 

uživatel a účastníků, 

g) je si vědom toho, že AR neodpovídá za účastníkem vložený Obsah, 

h) je si vědom toho, že AR negarantuje žádné provozní parametry YI a že účastník nemá 

právo na žádné náhrady vyplývající z výpadků nebo omezení funkčnosti, ztráty dat, 

ukončení provozu a jiných podobných skutečností týkajících se YI, 

i) souhlasí s tím, že AR je oprávněna podmínky užívání a provozu YI kdykoliv upravit či 

změnit, stejně tak, jako je oprávněna provoz YI kdykoliv a bez náhrady ukončit; změna 

podmínek provozu YI je vůči účastníkovi účinná dnem jejího oznámení na platformě 

Youradio, 

j) souhlasí s dále uvedenými pravidly nakládání s jím poskytnutým Obsahem v rámci YI. 

 

 

http://www.youradio.cz/
mailto:podpora@youradio.cz


 

 

 

IV. 

 

Obsah podléhá ověření a kontrole ze strany AR. Rozhodnutí o zařazení Obsahu do YI či o jeho 

vyloučení bez náhrady je plně v kompetenci AR. Účastníkovi nevzniká nárok na zařazení 

Obsahu do YI. Své rozhodnutí o zařazení Obsahu do YI nebo o jeho vyloučení je AR oprávněna 

kdykoliv změnit. 

 

Je – li Obsah rozhodnutím AR vyloučen z užití v rámci YI, pak: 

 

a) není AR povinna o tom účastníka informovat, ani Obsah účastníkovi vrátit a 

b) není AR oprávněna Obsah dále užít, ledaže tak učiní v souvislosti se zařazením Obsahu 

do YI. 

 

Je – li Obsah rozhodnutí AR určen k zařazením do YI, pak: 

 

a) AR provede nasazení Obsahu do 5ti dnů, a umožní všem uživatelům YI hlasování o 

atraktivitě Obsahu způsobem kliknutí na tlačítko „palec nahoru“ ve službě Youradio, to 

vše po dobu stanovenou na webu youradio.cz/Inkubátor (dále též jen jako „Doba“), to 

vše obdobně, jako u obsahu jiných účastníků zařazených do YI a 

b) oznámí účastníkovi nasazení Obsahu do YI e – mailem na adresu zadanou účastníkem 

při registraci do YI. 

 

Po skončení stanovené Doby vyhodnotí AR úspěšnost Obsahu na bázi počtu „palců nahoru“ 

obdržených ve službě Youradio. Účastník s nejvyšším hodnocením získá vůči AR právo na: 

 

a) video preroll (50 000 přehrání) s pozvánkou na koncert/nové album nebo jen zdravici 

na YR (video zdravici dodá účastník sám) a 

b) playlist (VIP hudební nálada v hudební aplikaci Youradio) skladeb, které účastník 

poslouchá; VIP nálada bude AR komunikována v rámci soc. sítí YR (1x post), 

newsletteru (1x NL) a na HP YR bude po dobu jednoho týdne mezi prvními deseti 

playlisty a 

c) natočení videoklipu k výhernímu songu týmem AR. Natočení (místo, čas, budget) 

v režii AR. 

 

 

V. 

 

AR bude, jako správce, zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníkem dle těchto pravidel,             

a to za účelem naplnění vztahu mezi AR a účastníkem, který vznikne účastí účastníka na YI. 

V daném případě jde o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, jehož právním 

základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. AR bude osobní údaje zpracovávat v rozsahu 

nezbytném pro realizaci YI, nejdéle po dobu 5 – ti let od ukončení účasti účastníka v YI. Osobní 

údaje bude AR také zpracovávat pro marketingové účely spočívající v propagaci AR, YI, jejich 

výrobků a/nebo služeb a jimi pořádaných her či projektů. Osobní údaje bude AR zpracovávat 

sama, bez účasti třetích osob. Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí 

účastníkovi, jakožto subjektu údajů v souladu se zpracováním jejich osobních údajů následující 

práva: (i) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje AR zpracovává; (ii) 



právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů; (iii) právo na výmaz 

zpracovávaných osobních údajů; (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů; (v) právo 

na přenositelnost osobních údajů. Účastník je oprávněn se obrátit se stížností na dozorový úřad, 

kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Výše uvedená práva může účastník 

uplatnit u AR na výše uvedených kontaktních údajích, příp. na e-mailové adrese 

gdpr@activegroup.cz  

 

 

Účastník vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře vyslovuje svůj souhlas se 

zpracováním vložených osobních údajů, tj. zejména s jejich vedením v databázi AR YI a s jejich 

použitím pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o 

pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení 

prostřednictvím elektronických prostředků. Účastník je oprávněn svůj souhlas dle předchozí 

věty kdykoliv bezplatně odvolat oznámením učiněným na adresu sídla AR. 

http://www.uoou.cz/
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