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I. SVOLENÍ A LICENCE 
1. Zasláním soutěžní fotografie soutěžící souhlasí se zpracováním zaslaných osobních údajů  
 pro potřeby soutěže. Zpracování proběhne v souladu s nařízením Evropského parlamentu  
 a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních  
 údajů a o volném pohybu těchto údajů. Soutěžící je povinen zajistit potřebné souhlasy 
 i osob na zaslaném soutěžní fotografii, popř. jejich zákonných zástupců. 

2. Zasláním soutěžní fotografie soutěžící podle těchto pravidel potvrzuje a souhlasí, že: 

 a) Je autorem soutěžní fotografie nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových  
  autorských práv k této fotografii (tj. má od jejich autora či třetí osoby oprávnění k jejich  
  užití minimálně v rozsahu dle tohoto souhlasu) a že je oprávněn poskytnout je do  
  soutěže v souladu s těmito pravidly a budoucím použitím soutěžní fotografie, a to  
  bezúplatně (čímž není dotčeno právo na výhru v soutěži) a bez jakéhokoli omezení. 

 b) Pořadatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby soutěžní fotografii 
  s vyobrazením záznamů osobní povahy jakkoli upravovat, zpracovat, měnit, spojovat  
  s jinými díly, zařazovat je do jiného díla audiovizuálního, a to v rozsahu, který umožňují  
  platné právní předpisy, a dále tyto materiály za sjednaným účelem rozmnožovat 
  a rozšiřovat. 

 c) Pořadateli uděluje souhlas a nevýhradní bezplatnou licenci k užití fotografie všemi  
  způsoby, v neomezeném rozsahu a pro jakékoli účely ze strany pořadatele dle   
  příslušných ustanovení zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících  
  s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
  a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to 
  v neomezeném časovém trvání a pro území celého světa. Pořadatel může výše   
  uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo postoupit třetím osobám dle výběru  
  pořadatele, přičemž soutěžící s tímto výslovně předem souhlasí. Pořadatel není povinen  
  výše uvedenou licenci využít. 

 d) Má potřebné souhlasy osob s jejich zachycením na soutěžní fotografii (resp. jejich  
  zákonných zástupců) a zařazením soutěžní fotografie do této soutěže a souhlasí 
  (i osoby zachycené na fotografii, resp. jejich zákonní zástupci) se zveřejněním soutěžní  
  fotografie v rozsahu podle těchto pravidel. Za tímto účelem uděluje pořadateli 
  ve smyslu ustanovení § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním  
  znění (dále jen „občanský zákoník“), svolení se zobrazováním, rozmnožováním   
  a rozšiřováním své podoby na zaslaných obrazových snímcích včetně jejich zpracování  
  k marketingovým účelům pořadatelem v rozsahu dle těchto pravidel, a to bez nároků  
  na jakoukoli odměnu (čímž není dotčeno právo na výhru v soutěži). 

 e) Na soutěžní fotografii nebyla užita díla či jiné předměty chráněné autorskými právy  
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  jiných osob, užitím soutěžní fotografie způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže  
  nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne pořadateli ani  
  jiné osobě újma, ani na něm nebudou oprávněně uplatňovat nároky třetí   
  osoby. Soutěžící se zavazuje takové případné nároky třetích osob v plné výši   
  uhradit. Soutěžící prohlašuje, že získal souhlas všech osob (resp. jejich zákonných  
  zástupců) k bezúplatnému užití jejich děl, výkonů a osobnostních atributů v rozsahu  
  uvedeném v těchto pravidlech, a to s oprávněním poskytnout takové oprávnění třetí  
  osobě. Kteroukoli z těchto skutečností je soutěžící na žádost pořadatele povinen  
  prokázat písemným prohlášením.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě,  
 že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo  
 jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže.  
 Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.  

2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla během soutěže či rozhodnout 
 o přerušení či úplném zrušení soutěže. V případě zrušení této soutěže nemají soutěžící  
 nárok na náhradu vynaložených nákladů či náhradu škod, které by jim případně 
 v souvislosti s touto soutěží vznikly. Výše uvedená omezení odpovědnosti pořadatele se  
 uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy  
 České republiky. 

3. Vložením soutěžní fotografie vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a zavazuje se  
 je dodržovat. Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas je možné  
 kdykoli písemně odvolat na adrese sídla pořadatele, odvolání však může mít za následek  
 nemožnost předání případné výhry. 

4. Na poskytnutí výhry není právní nárok, zveřejněné výsledky jsou konečné a hodnotu  
 výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své  
 případné povinnosti vůči státu. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 31. 8. 2018. 


