Oficiální pravidla soutěže Za sedmero
1 Pořadatel soutěže
1.1 Pořadatelem soutěže Za sedmero (dále jen SOUTĚŽ) je společnost Veletrhy Brno, a. s., se sídlem
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ25582518, IČO: 25582518, zapsaná: Obchodní
rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B vložka 3137 (dále jen POŘADATEL).

2 Místo a trvání soutěže
2.1 Soutěž probíhá na facebookové stránce www.facebook.com/ZaSedmero
www.zasedmero.cz

a na webu

2.2. Doba trvání soutěže je stanovena na období od 29.11.2019 do 10.1.2020.

3 Účastník soutěže
3.1 Účastníkem soutěže (dále jen „účastník“) se může stát každá osoba, která současně splňuje
následující podmínky:
a) v době konání soutěže dovrší věk 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky,
b) registruje se do soutěže podle stanovených pravidel (viz čl.4 Pravidla soutěže),
c) účastník se může soutěže zúčastnit i vícekrát, pokud registruje odlišnou fotografii s odlišným
příběhem.
3.2 Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním, obchodním či obdobném vztahu k pořadateli.

4 Pravidla soutěže
4.1 Účastník vyfotí fotografii a k ní napíše tématicky zaměřený příběh.
a) fotografie musí být vyfotografovaná účastníkem nebo na ni musí mít plná práva užití.
b) příběh včetně názvu musí být napsán účastníkem
c) v případě hlavní výhry účastník musí na vyžádání dodat souhlas pro bezplatné publikování
v neomezeném rozsahu od všech osob, které na fotografii jsou,
d) na fotografii nesmí být nevhodný obsah podle pravidel společnosti Facebook lnc.
4.2 Účastník nahraje jednu fotografii, název příběhu (nepovinně) a příběh týkající se fotografie na
www.zasedmero.cz
4.4 Účastník vyplní registrační formulář, kde povinné údaje jsou
a) jméno
b) e-mail
c) potvrzení, že fotka je vyfocená účastníkem a že souhlasí s jejím použitím na stránkách
www.zasedmero.cz a na socialních sitích pořadatele
d) potvrzení, že účastník četl pravidla a akceptujete jejich znění (včetně GDPR pravidel)
4.5 Účastník klikne na tlačítko “registrovat příspěvek do soutěže” a v tomto okamžiku se fotka, název
příběhu a příběh začne nahrávat na server a účastníkovi přijde e-mail, že proces registrace provedl
správně a fotografie je na nahraná na serveru.

4.6 Až vše pověřená osoba pořadatele soutěže zkontroluje, tak účastník obdrží potvrzovací e-mail, že
vše proběhlo v pořádku (případně sdělí nedostatky vašeho příspěvku).
4.6.1 V případě, že příspěvek nebude doporučen k editaci, potvrzovací e-mail bude obsahovat:
a) odkaz na unikátním stránku v “galerii” na www.zasedmero.cz
b)
případně odkaz na přidaný příspěvek v Facebooku pro účely sdílení, pokud příspěvek bude
pořadatel publikovat na své fanouškovské stránce na Facebooku.
4.6.2 V případě, že příspěvek bude doporučen k editaci, potvrzovací e-mail bude obsahovat:
a) odkaz na editační formulář, kde buď navrženou editaci potvrdíte nebo dále můžete upravovat. Po
odsouhlasení obou stran účastník obdrží e-mail s náležitostmi podle bodu 4.6.1
4.8 Registrace příběhů s fotografií bude probíhat výhradně během trvání soutěže.

5 Výherci a výhry
5.1 Výhry budou dva druhy, avšak na každou se vztahují jiné podmínky pro vítězství
5.1.1 Výherci soutěže o vstupenky na veletrh GO a REGIONTOUR 2019
5.1.1.1 100 příběhů s fotografií, které získají nevjíce like na facebookové stránce
https://www.facebook.com/ZaSedmero budou odměněny dvěmi volnými vstupenkami na veletrh GO
a REGIONTOUR v termínu 16.-19.1. 2020.
5.1.1.2 Vítěz se o výhře dozví e-mailem před konáním veletrhu.
5.1.1.3 Způsob předání bude specifikován v oznámení o výhře.
5.1.2 Výherce soutěže o zpáteční letenku za 10 000 Kč.
5.1.2.1 Odborná komise složená z pořadatelů veletrhu vybere z registrovaných příběhů s fotografií
právě jeden nejlepší příspěvek,
5.1.2.2 Výherce bude vyhlášen na brněnském výstavišti během konání veletrhu, přesné místo a čas
bude upřesněno v oficiálním programu veletrhu GO a REGIONTOUR 2019. Pořadatel si vyhrazuje právo
na změnu termínu. Pokud účastník nebude přítomen u vyhlášení, přijde účastníkovi během konání
veletrhu e-mail a účastník se musí do 30ti dnů zkontaktovat s pořadateli.
5.1.2.3 V případě, že se výherce nezkontaktuje s pořadateli do 30 dnů, zaniká nárok výherce na získání
této výhry. Pořadatel má právo vybrat jiného výherce a opakovat stejný proces s následujícím
výhercem.
5.1.2.4 Výherce je povinen dát pořadatelům písemný souhlas pro bezplatné publikování v
neomezeném rozsahu od všech osob, které na fotografii jsou. Pokud tak neučiní, tak ztrácí nárok na
výhru a pořadatel má právo vybrat jiného výherce.
5.1.2.5 Cenou za výhru v soutěži je proplacení zpáteční letenky do celkové maximální výše 10 000
Kč. Pokud cena letenky bude nižší, tak pořadatel proplatí letenku do její výše. Cena bude proplacena
pouze při splnění dále uvedených podmínek. Výherce předloží pořadateli letenku, která je
vystavena na jméno výherce (počet dalších osob na letence není omezen). Letenka musí být
zakoupena v termínu od 1.11.2019 do 30.6.2020. Neplatí na organizovaný zájezd, proplacená částka
musí být výhradně za letenku.
5.2 Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržení a splnění všech podmínek soutěže. Tato soutěž má
povahu hry a výhra tudíž není právně vymahatelná. Výhru nelze převádět na jiné osoby, nelze ji
proplácet v hotovosti ani za ni poskytnout jinou věcnou náhradu. Na výhru se nevztahuje záruční doba
dle ust. § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník).

6 Závěrečná ustanovení
6.1 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a
neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
6.2 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním
soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení
soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to
zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel
soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo
které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair
play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí
nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je
vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher.
6.3 Účastník účastí v soutěži, vyplněním údajů a odsouhlasením podmínek vyjadřuje souhlas s pravidly
a podmínkami akce. Zároveň účastník vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů jím uvedených v
elektronickém dotazníku (který vyplní na webové stránce soutěže) pro marketingové a propagační
účely a za účelem nabízení produktů a služeb a to do odvolání tohoto souhlasu (viz část OCHRANA
OSOBNÍCH ÚDAJŮ). Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost KREATURA
digital s.r.o., se sídlem: Kroftova 1602/37, Žabovřesky, 616 00 Brno.
6.4 Soutěž není sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook,
společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje
své informace vyhlašovateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland
Limited.
6.5 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel
soutěže je k dispozici na webové adrese www.zasedmero.cz.
V Brně, dne 28. 11. 2019

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I. Účastník soutěže uděluje výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, email,
registrovaná fotografie a napsaný příběh včetně názvu společnosti Veletrhy Brno, a. s., se sídlem
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ25582518, IČO: 25582518 a společnosti
KREATURA digital s.r.o., se sídlem Kroftova 37, 616 00 Brno, IČO: 03821137, DIČ CZ03821137 jako
zpracovateli osobních údajů pro účel provedení soutěže.
II. Účastník soutěže uděluje správci a zpracovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů
pro účel provedení soutěže na dobu provádění soutěže.

III. Účastník soutěže uděluje správci a zpracovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v
rozsahu jméno, email a registrovaná fotografie pro účel dalšího marketingového zpracování těchto
údajů, tj.:

·
·

·

nabízení obchodu a služeb,
zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných
obchodních sdělení prostřednictvím e- mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění,
jejich užití ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce a zpracovatele v
souvislosti s touto marketingovou akcí.

IV. Účastník soutěže uděluje správci a zpracovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů
pro účel dalšího marketingového zpracování (uvedený výše) na dobu 5 let od udělení souhlasu.
Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro účast v soutěži, aby byli
jednotliví účastníci rozlišitelní, identifikovatelní a nezaměnitelní. Obdrží-li organizátor či pořadatel
odvolání souhlasu nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti
příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.
V. Organizátor tímto informuje účastníky soutěže, že na webových stránkách může využívat tzv.
cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze
provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.
VI. Účastník soutěže prohlašuje, že byl poučen o svých právech ohledně zpracování osobních údajů v
níže uvedeném rozsahu:
Poučení o právech dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679
dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů,
a to v intencích ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR.
Zejména pak jsem si vědom/a toho, že:

·

podle článku 13 GDPR:
·
mám právo požadovat od Správce přístup k Mým osobním údajům,
·
mám právo požadovat opravu nebo výmaz Mých osobních údajů, popřípadě
omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na
přenositelnost údajů,
·
mám právo podat stížnost u dozorového úřadu,
· poskytnutí Mých osobních údajů Správci není ani zákonným ani smluvním
požadavkem, tedy nemám povinnost Mé osobní údaje Správci poskytnout, a byl/a
jsem též poučen/a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů (viz bod
11 v části „Obsah souhlasu se zpracováním mých osobních údajů“),

·

·

·

·

podle článku 15 GDPR - právo na přístup k Mým osobním údajům:
·
mám právo získat od Správce potvrzení, zda Mé osobní údaje jsou či nejsou
zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k Mým osobním
údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených
osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Mé osobní údaje byly
nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v
mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou Mé osobní údaje
uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e)
existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Mých osobních údajů
nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f)
právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji
Mých osobních údajů, pokud nebyly získány přímo ode mne; h) skutečnost, že
dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22
odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající
se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového
zpracování pro mne.
·
mám právo na poskytnutí kopie Mých osobních údajů zpracovávaných Správcem.
Za další kopie mi Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě
administrativních nákladů. Jestliže podám žádost v elektronické formě, poskytnou
se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný
způsob.
podle článku 16 GDPR – právo na opravu Mých osobních údajů:
·
mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní
údaje, které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na
doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
podle článku 17 GDPR – právo na výmaz Mých osobních údajů:
·
mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Mé osobní údaje,
pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) Mé osobní údaje již nejsou potřebné pro
účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal/a jsem tento
souhlas se zpracováním Mých osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod
pro zpracování; c) vznesl/a jsem námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR
a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a
námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d) Mé osobní údaje byly
zpracovány protiprávně; e) Mé osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní
povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se
na Správce vztahuje. To, co je uvedeno pod bodem h) výše, se neuplatní, pokud je
zpracování Mých osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu
a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva
Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro
splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
pokud by jím byl Správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného
zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či
historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; e) pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
podle článku 18 GDPR - právo na omezení zpracování Mých osobních údajů:

mám právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a)
pokud bych popíral/a přesnost Mých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k
tomu, aby Správce mohl přesnost Mých osobních údajů ověřit; b) zpracování je
protiprávní a já bych odmítl/a výmaz Mých osobních údajů a žádal/a bych místo
toho o omezení jejich použití; c) Správce již Mé osobní údaje nepotřebuje pro účely
zpracování, avšak já bych je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních
nároků; d) vznesl/a-li bych námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR,
dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad mými
oprávněnými důvody.
·
pokud bylo zpracování omezeno podle bodu j) výše, mohou být tyto Mé osobní
údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z
důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné
fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské
unie nebo některého jejího členského státu.
podle článku 19 GDPR - oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Mých osobních
údajů nebo omezení zpracování:
· Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Mé osobní údaje zpřístupněny,
veškeré opravy nebo výmazy Mých osobních údajů nebo omezení zpracování, s
výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené
úsilí. Správce mne informuje o těchto příjemcích, jen pokud to budu požadovat.
podle článku 21 GDPR – právo vznést námitku:
· mám z důvodů týkajících se mé konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti
zpracování Mých osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, včetně
profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce Mé osobní údaje dále
nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování,
které převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon
nebo obhajobu právních nároků.
·
mohu uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí
technických specifikací.
podle článku 22 GDPR – Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování:
·
mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky
nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je
rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem; b)
povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce
vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu mých práv a
svobod a oprávněných zájmů; c) založeno na mém výslovném souhlasu.
podle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů
·
Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Mých osobních
údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, má Správce
povinnost mi toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.
·
Oznámení podle předchozího bodu q) se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z
těchto podmínek: a) Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná
opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto Mé osobní
údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je
·

·

·

·

·

například šifrování; b) Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko
pro má práva a svobody podle bodu q) výše se již pravděpodobně neprojeví; c)
vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.

