PRAVIDLA SOUTĚŽE "VIETNAM STORIES"
Pořadatel soutěže: Charita Česká republika, se sídlem Vladislavova 1460/12, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČO: 70100969.
Organizátor soutěže: Konektor Social s.r.o., Karlovo náměstí 17, 120 00 Praha 2, IČO: 01698567,
vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 210452.
1. Doba trvání soutěže a místo konání soutěže
Soutěžní s názvem „Vietnam stories“ (dále též jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu od
17.02.2020 do 16.04.2020 (dále též jen jako „doba trvání soutěže“) na území České republiky. Soutěž
je prezentována na soutěžní webové stránce www.vietnamstories.cz, která je také základním
nástrojem komunikace organizátora s účastníky. Soutěž bude probíhat ve dvou soutěžních kolech.

2. Podmínky účasti
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let a mladší 30 let (dále také jen jako
„soutěžící“ nebo „účastník“), která v době trvání soutěže navštíví soutěžní webovou stránku, splní
všechny podmínky pro účast v soutěži dle těchto pravidel a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto
pravidel. Účastníkem soutěže a jejím výhercem se může stát pouze účastník s trvalým pobytem na
území České republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a
organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Mechanika soutěže
Do soutěže se zapojí účastník tak, že na soutěžní webové stránce www.vietnamstories.cz vyplní
přihlášku do soutěže a připojí text, ve kterém popíše, jak vietnamská komunita přispívá k rozvoji
ekonomiky, kultury, gastronomie, nebo jiné libovolné sféry v ČR a případně jak tato komunita zpětně
ovlivňuje životy lidí ve Vietnamu. Text musí být v rozsahu od 4 000 do 7 000 znaků včetně mezer, a
může být doplněn fotografiemi nebo audiovizuálním materiálem v celkovém rozsahu 20 Mb. Z
přijatých přihlášek a textů, následně porota určená pořadatelem, vybere 5 reportáží, jejichž autory
kontaktuje pořadatel emailem. Vybrané projekty budou následně zveřejněny na Aktuálně.cz, kde o
vítězi rozhodne veřejnost hlasováním. Toto hlasování bude probíhat od 16. 4. 2020 0:00 do 12. 4.
2020 23:59. Hlasování se každý uživatel může zúčastnit pouze jednou a hlasovat pouze pro jednu
soutěžní reportáž. Hlasování na Aktuálně.cz se nemůže účastnit pořadatel ani organizátor.
Termíny soutěže:
Přihlašování: 17. 02. od 10:00 a do 15. 03. do 23:59
Hodnocení odbornou porotou: 16. 03. – 31. 03. 2020
Veřejné hlasování na Aktuálně.cz: 06. 04. – 12. 04. 2020
Vyhlášení vítěze: 16. 04. 2020
Výhrou v soutěži je press trip do Vietnamu za doprovodu profesionálních žurnalistů. Press trip se
bude konat v termínu, který bude oznámen výherci po skončení soutěže. Výherce soutěže bude
kontaktován e-mailem do 16. 4. 2020. Výherci budou zaplaceny zpáteční letenka, ubytování,
stravování, transport a poplatky na místě. Výherce zde vytvoří reportáž pod dohledem odborníků.

4. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
V rámci vyplnění registračního formuláře na přihlášce k soutěži bude každý soutěžící požádán o
vyjádření souhlasu s pravidly a se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračního formuláře,
tedy jména a příjmení, e-mailu, telefonního čísla a fotografie. Uvedené osobní údaje budou užity za
účelem organizace a vyhodnocení soutěže, včetně, identifikace soutěžících v soutěži, a předání výher
výhercům.
Osobní údaje mohou být bez souhlasu zpracovávány pro účely oprávněných zájmů pořadatele a
organizátora soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel
soutěže, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s
organizací soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním soutěže.
Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou
pro pořádání soutěže, sdělení výsledku soutěže či získání a zaslání výher v této soutěži, neboť pro
pořádání soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli osobní údaje a souhlasili se zpracováním
jejich osobních údajů v požadovaném rozsahu. Pokud někdo nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se
zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních
údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v
soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání
souhlasu) je možné sdělit následující způsobem: e-mailem na poverenec@konektorsocial.cz.
Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů,
zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních
soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel soutěže či případného vymáhání práv a
právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních
vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.
Doba zpracování je doba trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp.
propadnutí výher pořadateli, nejdéle však 2 roky od poskytnutí osobních údajů. Po dobu delší může
pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či
oprávněným zájmem pořadatele či organizátora, zejména za účelem případného vymáhání práv a
právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních
vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.
Správcem údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže. Poskytnuté údaje mohou kromě
pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho
pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor soutěže, doručovatelské
společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.
Práva ohledně zpracování osobních údajů je možné uplatnit na kontaktu
poverenec@konektorsocial.cz. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uooz.cz, ke kterému může každý podat stížnost v případě, že
zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.
V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v soutěži má každý právo na informace a přístup k
osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Každý má právo na omezení zpracování
osobních údajů v případech, kdy popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu,
aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování osobních údajů je
protiprávní a on odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v
případě, že pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale on je požaduje pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Každý má právo na výmaz osobních údajů v případě,

že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
nebo v případě, že odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v
případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo v případě, že osobní údaje musí být
vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Každý má rovněž právo na přenositelnost údajů.
Vzhledem k tomu, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a
bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud soutěžící požádá o přenesení a výmaz
poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti účastníka v soutěži, včetně ztráty
nároku na výhru. Každý má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu
pořadatele a organizátora v souvislosti s pořádáním této soutěže.

5. Autorská práva
Účastník prohlašuje, že Reportáž je výhradně jeho autorské dílo, že nepoužil cizí autorské dílo nebo
licenci, a nese odpovědnost za škodu na autorských právech třetích osob, pokud by byla práva třetích
osob v Reportáži dotčena. Účastník souhlasí se všemi způsoby užití Reportáže v rozsahu
neomezeném, bez účelového, množstevního, územního, časového či jiného omezení. Účastník
souhlasí s tím, že Agentura je oprávněna Reportáž či její libovolnou část v původní nebo jiným
zpracované či jinak změněné podobě zveřejnit, provádět (nechat provádět) jakékoli jeho úpravy,
zpracovat jej, zařadit jej do audiovizuálních děl, spojit jej s autorskými díly či jinými prvky, zařadit jej
do děl souborných nebo jej jakýmkoli jiným možným způsobem vytěžovat.
Podpisem tohoto souhlasu uděluje Účastník Agentuře svůj souhlas s bezúplatným využitím těchto
záznamů na dobu trvání majetkových práv Účastníka od poskytnutí souhlasu. Agentura může
Reportáž, nebo její části zveřejnit ve veřejných sdělovacích prostředcích (papírová, elektronická i online média – noviny, časopisy, zpravodajské servery a agentury, radia, interní časopisy), na
internetových stránkách a sociální síti Facebook, YouTube a dalších obdobných sociálních sítí, nebo
jinak v rámci propagačních aktivit. To vše na území EU. V případě ukončení licence není Agentura
schopna odstranit již uveřejněné obrazové, textové, audiovizuální a/nebo zvukové záznamy, ale
pouze se zavazuje, že po odvolání souhlasu nebude tyto záznamy dále nově uveřejňovat.
Účastník prohlašuje, že za užití Reportáže pro marketingové účely nebude požadovat žádné jiné
plnění, než je sjednáno v těchto podmínkách. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou.
Účastník svoluje, aby Agentura Reportáž jako licenci převáděla, anebo poskytovala třetím osobám i
jako podlicenci bez jeho souhlasu a nároku na odměnu. Účastník dále poskytuje Agentuře výhradní
oprávnění k výkonu práva užít Reportáž jako licenci k vyhotovování rozmnoženin díla, a to v rozsahu
neomezeném. Agentura není povinna licenci využít.
Účastník nemá právo na žádnou odměnu za poskytnutí licence k Reportáži těchto podmínek.
Agentura i Účastník prohlašují, že při sjednání rozsahu využití licence přihlédly k účelu a rozsahu
poskytovaných oprávnění.
6. Další důležité podmínky soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo nevybrat žádné z doručených přihlášek.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu
jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání
soutěže zveřejněno na webových stránkách www.vietnamstories.cz . Vyplněním a odesláním
přihlášky, souhlasem s podmínkami a pravidly soutěže a souhlasem se zpracování osobních údajů

soutěžící bere na vědomí a souhlasí s podmínkami a ustanoveními těchto soutěžních podmínek.
Pokud soutěžící nepřijme podmínky soutěže, nemůže se soutěže zúčastnit.
Organizátor soutěže je oprávněn kdykoliv posuzovat plnění podmínek pro účast v soutěži a v případě
sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor
má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval
pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval
komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti
důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi
vzniknout.
Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze
strany pořadatele než na ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na soutěžních
webových stránkách.

V Praze dne 10. 02. 2020

Změna pravidel k 6.4. 2020
3. odstavec
Zde byla doplněna následující věta:
Toto hlasování bude probíhat od 16. 4. 2020 0:00 do 12. 4. 2020 23:59. Hlasování se každý uživatel
může zúčastnit pouze jednou a hlasovat pouze pro jednu soutěžní reportáž. Hlasování na Aktuálně.cz
se nemůže účastnit pořadatel ani organizátor.
Došlo ke změně následujícího znění:
Press trip proběhne v první polovině května.
Na současné znění:
Press trip se bude konat v termínu, který bude oznámen výherci po skončení soutěže. Výherce
soutěže bude kontaktován e-mailem do 16. 4. 2020.
V Praze dne 6.4. 2020

