SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
1. Úvodní ustanovení
1.1Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit
závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované spolkem Rock´n´Foot z.s.
1.2 Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“),
nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na
webových Serverech Pořadatele.
2. Definice použitých pojmů
2.1 Pořadatelem je
Společnost
Sídlo
IČO
Právní forma

Rock'n'Foot z. s.
Mirošov, Školní 682, PSČ 338 43
04993241
Spolek
Spisová značka7635 L, Krajský soud v Plzni

2.2 Servery Pořadatele jsou webové servery: www.rnf.cz, www.facebook.com/rocknfoot .
2.3 Soutěžícím je uživatel, který je řádně zaregistrován (dle zadání jednotlivé Soutěže) na některém
ze Serverů Pořadatele a zapojí se do Soutěže vyhlášené Pořadatelem postupem stanoveným pro
jednotlivou Soutěž.
3. Obecná pravidla
3.1 Soutěží se mohou účastnit všichni Soutěžící, kteří řádně splní vyhlášené podmínky Soutěže a
podmínky těchto pravidel. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora
soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této
soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá
z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

3.2 Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba splňující předepsaný věkový limit, která má trvalý
pobyt na území České republiky. Nestanoví-li podmínky jednotlivé Soutěže vyšší věkový limit, má se
za to, že soutěžící musí být starší 15ti let. Připouští-li pravidla jednotlivé Soutěže účast osob mladších
15ti let, je nutné, aby účast v soutěži a případné převzetí výhry v Soutěži schválil zákonný zástupce
dané osoby.
3.3 Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí se Soutěžními podmínkami.
3.4 Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením Pořadatelem.
3.5 Výherci jsou určování zpravidla v den závodu, nejpozději však do 30 dnů ode dne ukončení
soutěže.

3.6 Účast v Soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu
3.7 Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do
Soutěže zařazeny, případně bude jejich účast kdykoli ukončena. Pokud se ukáže, že tato osoba se i
přes uvedené stala výhercem, ztrácí bez dalšího nárok na výhru.
4. Práva a povinnosti soutěžícího
4.1 Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.
4.2 Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele ve lhůtě a způsobem
stanoveným Pořadatelem. V opačném případě nárok na výhru zaniká. Pořadatel si vyhrazuje právo na
stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na
výzvu nereagoval.
4.3 Komunikace ze strany Pořadatele proběhne formou komunikace přes sociální síťě FACEBOOK či
přes e-mail: info@rnf.cz.
4.4 Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů
České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.
5. Práva a povinnosti Pořadatele
5.1 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně
dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
5.2 Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě
pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V
takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
5.3 Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži
(především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (komentáře),
prostřednictvím které budou informováni výherci Soutěže a za doručení výhry zaslané
prostřednictvím doručovatele poštovních služeb či jiného přepravce.
6. Autorská práva
6.1 Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na
Serverech Pořadatele nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do
autorských práv třetích osob.

6.2 Soutěžící zároveň svou účastí v Soutěži uděluje Pořadateli bezplatně celosvětovou licenci k užití
veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se Soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj.
zejména všemi způsoby dle ustanovení §12 odst. 1 a 4 autorského zákona), včetně práva takové
autorské dílo kdykoliv v průběhu Soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s
jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití
(podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen
udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje

vložení jakéhokoliv autorského díla do Soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve
smyslu § 46odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (v platném znění), přičemž přijetí tohoto
autorského díla Pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo
nikoliv, přestavuje souhlas Pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46
odst. 6 autorského zákona.

6.3 Soutěžící dále výslovně souhlasí s tím, že organizátor/pořadatel závodu je dle zákona č.121/2000
Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon“) oprávněn případně vytvořené obrazové či zvukově
audiovizuální záznamy v rámci závodu následně užít dle ustanovení §12, §13 rozmnožovat, §14
rozšiřovat, §15 pronajímat, §16 půjčovat, §17 vystavovat a dále dle ustanovení §18 - §20 sdělovat
veřejnosti zejména prostřednictvím internetové sítě a v tištěných reklamních nabídkách či jiných
tiskovinách, to vše dle zákonné dikce autorského zákona. Organizátor/pořadatel závodu je pak na
základě tohoto ustanovení oprávněn takto vytvořené záznamy užívat pro své komerční, obchodní a
marketingové účely a realizace svého podnikatelského záměru. Účastník se podpisem této smlouvy
výslovně vzdává veškerých majetkových nároků týkajících se takto vytvořených obrazových, zvukově
audiovizuálních a obdobných záznamů, a to především nároků na jakékoliv finanční vyrovnání či
případné kompenzace vyplývající z takto pořízených záznamů vzniklých na předmětném závodu.
Všechny osobní údaje, obrazové, zvukově audiovizuální a obdobné záznamy v rámci předmětného
závodu mohou být dále zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi
organizátora/pořadatele jako správcem nebo zpracovatelem, se kterým uzavře příslušnou (licenční)
smlouvu, stejně jako pro další komerční účely jako zasílání obchodních sdělení pro propagační a jiné
marketingové a obchodní účely. Soutěžící tímto vyjadřuje výslovný souhlas s těmito ustanoveními a
uděluje organizátorovi/pořadateli závodu výhradní, přenosný, sub-licencovaný, bezplatný,
celosvětový souhlas k pořizování a následnému dalšímu využívání audiovizuálních, zvukových,
obrazových a podobných záznamů ze závodu, na kterých je zachycena osoba soutěžícího či jeho
podobizna nebo jakékoliv jiné vyobrazení. Soutěžící není oprávněn v souvislosti se závodem
požadovat a organizátor není nikterak povinen účastníkovi nahrazovat jakoukoliv náhradu nákladů či
škod, které by mohly v důsledku průběhu závodu či poskytování shora citovaných obrazových,
zvukově audiovizuálních a obdobných záznamů soutěžícímu vzniknout. Účastenství na závodu je tak
zcela bez nárokové na jakékoliv finanční či jiné kompenzace.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Soutěžící svou účastí v Soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých
osobních údajů a s jejich zařazením do databáze společnosti Pořadatele, jakožto správce a s jejich
případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o
marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.
Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je
dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo

přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich
likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na
Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, FB /Instragram, jméno, věk a adresa. Pořadatel je
oprávněn přiřazovat i další údaje, které mu Soutěžící poskytne.
Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících, na dobu od vyhlášení výsledků Soutěží
až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od účastníka Soutěže získávány
na základě soukromé zprávy nebo aplikace, prostřednictvím které je Soutěžící údajů sdělí Pořadateli
Soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v
elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu.
Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.
Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i
zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí
informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat
správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil
takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Soutěžící
má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak
na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může Soutěžící obrátit i přímo.
Tento souhlas může Soutěžící kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu Soutěžící ztrácí
nárok na výhru v Soutěži.
8. Závěrečná ustanovení
8.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy
České republiky. Uživatel Serverů Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným
způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
8.2 Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V
tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.
8.3 Žádná ze soutěží není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální
síti FACEBOOK, INSTAGRAM. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace
organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK, INSTAGRAM.

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 16. 12. 2016.

