Úplná pravidla

Cestovatelské soutěže a fotosoutěže fondů EHP a Norska

“CESTUJ S FONDY EHP A NORSKA“
(dále jen „Soutěž“)

1. Pořadatel Soutěže
Česká republika – Ministerstvo financí
sídlo: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
ID datové schránky: xzeaauv
za níž jedná: Mgr. Tereza Vavrečková, vrchní ministerský rada – pověřená řízením odboru 58
a vedoucí oddělení 5805
(dále jen pořadatel)

2. Organizátor Soutěže
D O R L A N D, spol. s r.o.
sídlo: Rokycanova 794/31, 130 00 Praha 3 - Žižkov
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou
C 3984
IČ: 41694155
DIČ: CZ41694155
(dále jen organizátor)
3. Doba Soutěže
Soutěž probíhá od 21. 7. do 30. 9. 2018 (dále jen „soutěžní období“).
4. Podmínky účasti
Soutěže se může zúčastnit jednotlivec (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 18
let, má trvalé bydliště na území České republiky (dále jen „soutěžící““) a je plně způsobilý
k právnímu jednání. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci odborů 58, 55 a 52 na Ministerstvu
financí, zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a splní-li další podmínky stanovené těmito
pravidly.

5. Průběh Cestovatelské soutěže CESTUJ S FONDY EHP A NORSKA
Podmínkou účasti v soutěži je registrace soutěžícího na internetové stránce
www.cestujsfondy.cz (dále jen „registrace“). Při registraci soutěžící uvádí svou e-mailovou
adresu a zvolí si uživatelské jméno (přezdívku) pod kterou bude soutěžit.
Kombinace e-mailové adresy a jména musí být natolik signifikantní, aby nemohlo dojít k záměně
soutěžících.

V Cestovatelské soutěži je úkolem soutěžících:
•
•
•
•

•
•

Vyhledávat schránky (dále jen „kešky“) na základě zveřejněných GPS souřadnic na
webových stránkách soutěže.
Zápis do logbooku, který nalezne soutěžící v kešce. Jméno soutěžícího zapsané
v logbooku musí být totožné se jménem, pod kterým se soutěžící bude registrovat na
webových stránkách soutěže.
Odpovědět na otázky nalezené v keškách. Každá otázka v kešce je unikátní a má
souvislost s místem, projektem a lokalitou, kde se nachází. Součástí kešky je i odkaz
na webové stránky, kde soutěžící nalezne nápovědu k odpovědi.
Zaregistrovat se na webových stránkách soutěže a prostřednictvím formuláře
odpovědět na vybrané otázky. Odeslané odpovědi budou Organizátorem vyhodnoceny
a soutěžícímu budou odeslány informace o jejich správnosti. . Soutěžícímu bude
odeslána také zpráva, zda byl zařazen do slosování o ceny po dosažení 3 a více
správných odpovědí.
Do slosování bude zařazen každý účastník soutěže, který zašle minimálně 3 správné
odpovědi (z 10 maximálně možných).
Soutěžící je oprávněn soutěžit pouze pod jedním uživatelským jménem a e-mailovou
adresou. Při porušení této podmínky má pořadatel právo soutěžícího ze soutěže
vyřadit.

Soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

6. Průběh Fotosoutěže
Fotosoutěž je doplňkovou soutěží k cestovatelské soutěži. Úkolem soutěžících je:
•
•

Originální, vtipnou nebo jinak zajímavou formou vyfotit místo realizace projektu nebo
nálezu kešky (na fotce mohou být také soutěžící osoby, ale není to podmínkou).
Zaslat své fotografie vztahující se k jednotlivým keškám, lokalitám, projektům na
oficiální hashtag soutěže #cestujsfondy. Počet fotografií není omezen, minimálně však
jedna fotografie z jednoho projektu. Počet navštívených lokalit s keškou není omezen.

Soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.
7. Výhra, výherci, způsob určení výherců
Pro Cestovatelskou soutěž:
Po ukončení soutěže budou jména soutěžících, jejichž minimálně 3 odpovědi byly správné,
slosována a bude vylosováno 8 výherců, kteří budou kontaktováni Organizátorem soutěže.
Pro Fotosoutěž:
Po ukončení soutěže je vybrána fotografie s největším počtem „lajků“ a její autor se stává
jedním vítězem části fotosoutěže.
Druhého vítěze určí porota, a to tak, že vybere jednu nejzajímavější fotografii ze všech došlých
fotek, které byly zaslány na oficiální hashtag soutěže.
V každé části soutěže může soutěžící vyhrát pouze jednu výhru.
Výherci budou o výhře vyrozuměni pořadatelem nejpozději do 14 kalendářních dnů od ukončení
soutěže zasláním zprávy na e-mail u Cestovatelské soutěže, který výherce uvedl při registraci
a u Fotosoutěže na profil soutěžícího a budou současně vyzváni k doručení svých kontaktních
údajů, v rozsahu uvedeném v bodě 8 těchto pravidel. tj. jména, příjmení, titul, datum narození,
e-mailový kontakt, trvalého bydliště a doručovací adresy telefonního čísla (dále jen „osobní
údaje“).
Na základě poskytnutých osobních údajů bude výhercům oznámena výhra.

Předání cen proběhne na základě oslovení výherců Organizátorem, který jim s dostatečným
časovým předstihem oznámí datum, čas a místo předání cen.
Aby mohl výherce získat výhru, musí Pořadateli doručit své osobní údaje nejpozději do 5
pracovních dnů od výzvy k doručení osobních údajů a potvrdit zájem o výhru a avizovat, zda si
ji může vyzvednout osobně.
Pokud pořadateli výherce nedoručí osobní údaje pro zaslání výhry do 5 pracovních dní od
vyhlášení výherců, a nepotvrdí zájem o převzetí výhry, bude příslušná výhra udělena
soutěžícímu, kterého opět vybere porota.
8. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
Přijetím Pravidel soutěže dává soutěžící souhlas správci ke zpracování svých osobních údajů
dle zák. č. 101/2000 Sb., zákon na ochranu osobních zákonů a o změně některých zákonů a
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů,
GDPR).
Výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly Organizátorem na
dobu nezbytně nutnou použity a zpracovávány za účelem vyhodnocení Soutěže. Poskytnutí
osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou
na adrese sídla Organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení
Organizátorovi. Výherce má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo
přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich
likvidaci.
Rozsah zpracovaných osobních údajů (u výherců)

•
•
•
•
•
•

Jméno a příjmení
Titul
Datum narození
E-mailový kontakt
Město/obec trvalého bydliště
Telefonní číslo

Účel zpracování osobních údajů:

Účelem zpracování osobních údajů je organizační zajištění cestovatelské soutěže Cestuj
s fondy EHP a Norska a doprovodné fotosoutěže týkající se publicity Fondů EHP a Norska.
Doba zpracování pro účely této smlouvy, tzn., do předání osobních údajů správci nebo
likvidací osobních údajů – vše na písemný pokyn správce po dobu trvání soutěže a po dobu
vyhlášení vítězů a předání cen.
Způsob zpracování osobních údajů:
Manuálně i automatizovaně
Doba zpracování osobních údajů:
Pouze pro účely uzavřené smlouvy do předání osobních údajů Pořadateli, jako Správci, nebo
likvidaci osobních údajů – vše na písemný pokyn Pořadatele .
Bližší informace ohledně zpracování a bezpečnosti osobních údajů najdete v Poučení.
9. Všeobecná ustanovení
Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni kontrolovat zaslané údaje soutěžících a bez dalšího
vysvětlení vyřadit takové, které budou z jakéhokoliv důvodu dle jejich rozhodnutí nevhodné,
přičemž proti vyřazení není možné odvolání a Pořadatel ani Organizátor takové rozhodnutí

nemusejí zdůvodňovat. Soutěžící ručí za to, že vyfotografovaný obrázek je dílem soutěžícího
a obrázky neporušují žádná práva třetích stran.
Soutěžícímu nevzniká účastí v Soutěži právní nárok na výhru v Soutěži. Výhry nelze vymáhat
soudní cestou. Výhra se nepředá v případě, že Pořadatel nebo Organizátor zjistí nebo bude
mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany
některého ze soutěžících nebo jiné osoby, která danému soutěžícímu dopomohla k získání
výhry.
Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění
ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
Pořadatel ani Organizátor nenesou odpovědnost za jakákoliv rizika spojená s realizací výhry,
nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají
nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
Pořadatel je oprávněn v případech hodných zvláštního zřetele změnit pravidla i podmínky
Soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoliv v průběhu Soutěže. Tato změna nabývá účinnosti
dnem zveřejnění na dále uvedených internetových stránkách.
Pořadatel a Organizátor Soutěže neodpovídají za doručení zpráv či výher.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Všechny
dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány Organizátorovi
soutěže.
Pravidla Soutěže jsou veřejně přístupná k nahlédnutí na internetových stránkách
www.cestujsfondy.cz. Pravidla Soutěže jsou pro účastníky Soutěže závazná.
V Praze dne 07. července 2018

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVECH OSOBY UDĚLUJÍCÍ SOUHLAS KE ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Totožnost správce:
Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Kontaktní údaje správce:
sarka.sovova@mfcr.cz
Totožnost zpracovatele:
Dorland, spol. s r.o., Rokycanova794/31, 130 00 Praha 3
Kontaktní údaje zpracovatele:
martin.janotka@dorland.cz
POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům Správce, pokud je to
nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování
osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souladu se
zákonem o zpracování osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
PRÁVA OSOBY UDĚLUJÍCÍ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
‐ PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro stanovený účel. Učinit tak můžete
podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu Správce. Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na
zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.
‐ PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
Máte právo získat od Správce, který zpracovává Vaše osobní údaje, následující informace o:
-

účelu zpracování;
dotčených kategoriích zpracování osobních údajů;
příjemcích, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
plánované době uložení Vašich osobních údajů;
právu požadovat po správci opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů;
omezit jejich zpracování;
vznést námitku k jejich zpracování;
právu podat stížnost k dozorovému Úřadu;
všech dostupných informacích a o zdroji osobních údajů;
tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a o použitém postupu, jakož i významu a
předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce Vám poskytne kopii zpracovaných osobních údajů.
‐ PRÁVO NA OPRAVU
Máte právo na to, aby správce, bez zbytečného odkladu, opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.
‐ PRÁVO NA VÝMAZ
Máte právo na to, aby správce, bez zbytečného odkladu, vymazal Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z následujících důvodů:
-

osobní údaje nejsou již potřebné pro účely, pro které byly zpracovány;
odvolali jste souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a neexistuje žádný další důvod k jejich zpracování;

-

osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
právo na výmaz nebude uplatněno, pokud je dána zákonná výjimka, zejména, protože zpracování osobních údajů je
nezbytné pro:
splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce
vztahuje;
pro určení, výkon nebo obhajobu právních kroků.

‐ PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
Máte právo, aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů v následujících případech:
-

popíráte přesnost zpracovaných osobních údajů, zpracování bude omezeno po dobu, potřebnou k ověření Vašich
osobních údajů Správcem;
zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;

Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních
kroků;
Bylo‐li zpracování omezeno, mohou být osobní údaje s výjimkou jejich uložení zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z
důvodu pro určení, výkon nebo obhajobu právních kroků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z
důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.
‐ PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ
Máte právo, aby Správce předal Vaše osobní údaje zpracované automatizovaně jinému správci, a to na základě Vašeho souhlasu,
ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo na to, aby Vaše osobní údaje byly předány přímo
jedním správcem druhému správci, je‐li to technicky proveditelné.
‐ JAK MŮŽETE SVÁ PRÁVA UPLATNIT?
Svá práva vyplývající ze zpracování Vašich osobních údajů můžete kdykoliv uplatnit na Správci:
-

písemnou cestou na uvedené poštovní adrese:
Ministerstvo¨financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1
elektronicky na e‐mailové adrese: sarka.sovova@mfcr.cz

Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete‐li správce elektronicky, bude Vám odpověď poskytnuta
elektronicky, nepožádáte‐li o její listinnou podobu.
‐ PRÁVO PODAT STÍŽNOST
Můžete podat stížnost na činnosti Správce osobních údajů písemně na poštovní a e‐mailovou adresu nebo telefonicky na
kontaktních adresách Správce uvedených v tomto poučení.
JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A NA ZÁKLADĚ ČEHO ZPRACOVÁVÁME:
Naše společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:
-

Jméno a příjmení
Titul
Datum narození
E‐mailový kontakt
Město/obec trvalého bydliště
Telefonní číslo

ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DÁLE JEN OÚ)

Účelem zpracování osobních údajů je organizační zajištění cestovatelské soutěže Cestuj s fondy EHP a Norska a doprovodné
fotosoutěže týkající se publicity Fondů EHP a Norska.
Doba zpracování pro účely této smlouvy, tzn., do předání OÚ správci nebo likvidací OÚ – vše na písemný pokyn správce po dobu
trvání soutěže a po dobu vyhlášení vítězů a předání cen.
Naše společnost nepředává Vaše osobní údaje do třetích zemí mimo EU.
NAŠE HLAVNÍ ZÁSADY PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Při zpracování Vašich osobních údajů dodržuje naše společnost tyto základní zásady:
-

-

Osobní údaje zpracováváme vždy pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, a to zákonnými prostředky a pouze
po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování.
Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění účelu, pro který jsou
osobní údaje zpracovávány.
Osobní údaje chráníme a zpracováváme způsobem, který v nejvyšší možné míře zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému
či nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či jejich jinému neoprávněnému
zpracování.
Dodržujeme dostupná technická a organizační opatření a veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, mají
povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
zpracování osobních údajů Vám rádi poskytneme příslušné informace, vyplývající z Vašich práv a svobod.

ZPŮSOB A DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Osobní údaje zpracováváme v listinné i elektronické formě. Je‐li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, můžeme
doplnit či aktualizovat Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob.
Údaje jsou zpracovány zejména našimi zaměstnanci, případně dalšími zpracovateli na základě zpracovatelské smlouvy a jsou
zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Konkrétní doba uchování osobních údajů se
odvíjí od zákonných požadavků na zpracování (dle zákona o archivnictví a spisové službě), příp. od předem stanovené lhůty,
požádáme‐li Vás o souhlas se zpracováním. Pokud již účel zpracování neexistuje, jsou osobní údaje likvidovány či vymazány.
KDO MÁ K VAŠIM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?
Přijímáme taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům, či k jejich jinému
zneužití. Jak naši zaměstnanci, tak ostatní subjekty, které se podílí na zpracování Vašich osobních údajů, jsou vázáni povinností
mlčenlivosti a nesmějí využít údaje k jiným účelům, než ke kterým nám byly zpřístupněny.

