Registrační formulář – přihláška do soutěže je na konci těchto pravidel
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1 TÉMA FOTOSOUTĚŽE
Fotografie se sportovní tématikou zachycené v rámci sportovních akcí VUT v Brně v roce
2018 (od 1.1. do 31.10.2018).

2 DOBA TRVÁNÍ A MÍSTO KONÁNÍ FOTOSOUTĚŽE
2.1 Aktuální ročník fotosoutěže začíná vyhlášením dne 1.1.2018 a končí uzávěrkou dne
31.10.2018
2.2 Soutěž je omezena pouze na sportovní akce pořádané v rámci VUT v Brně
2.3 Vyhodnocení fotosoutěže bude provedeno na webu CESA a webu VUT v Brně.
2.4 Uzávěrka soutěžě je 31.10.2018 ve 24 hodin.

3 OBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI
3.1 Účastníkem fotosoutěže může být každý student nebo zaměstnanec VUT v Brně.
Včetně studentů U3V.
3.2 Pro účast a zařazení do hodnocených fotografií musí být údaje v registračním formuláři
uvedeny správně a organizátor nesmí být uveden v omyl. Organizátor stanoví kritéria pro
soutěžní kategorie a zveřejní dle bodu 6 těchto pravidel.
3.3 Účastníci se fotosoutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém
rozsahu ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké
určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění. Výhry
nelze vymáhat soudní cestou.

4 PRAVIDLA PRO VSTUP DO FOTOSOUTĚŽE
4.1 Účastník je povinen vyplnit registrační formulář fotosoutěže, případně upravit bez
zbytečného odkladu registrační údaje, pokud se změní v průběhu fotosoutěže.
4.2 Účastník se zapojí do fotosoutěže zasláním minimálně jedné fotografie, maximálně
však tří kusů fotografií, které svým pojetím splňují téma fotosoutěže (viz bod 1).
4.3 Účastník zašle fotografie na email: kozlova@cesa.vutbr.cz , přímo nebo přes libovolné
úložiště
4.4 Účastník fotosoutěže je povinen se identifikovat a řádně vyplnit registrační formulář a
potvrdit tak souhlas s uvedenými pravidly fotosoutěže.
4.5 Účastník je povinen uvést:
- přesnou adresu bydliště,
- fakultu, pracoviště
- e-mailovou adresu a telefon
- datum pořízení fotografie
- název sportovní akce, kde byla fotografie pořízena.
4.6 Nepovinným údajem je pak název fotografie.
4.7 Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této fotosoutěže, případně
fotosoutěž zastavit, přerušit či odložit.
4.8 Účastník fotosoutěže souhlasí s tím, že předává práva na zobrazení, tisk a nutnou
manipulaci svých fotografií organizátorovi soutěže za účelem výstav a promo akcí a
marketingových kampaní souvisejících s fotosoutěží.
4.9 Do soutěže budou přijaty pouze fotografie v tomto rozmezí velikostí:
- Optimální rozměry: 3500 x 2400 pixelů / 21 x 29,7 cm s rozlišením 300 dpi nebo
minimálně 1 MB
- Maximální rozměr fotografie při předání organizátorovi k tisku je omezen její velikostí na
10 MB
4.10 Účastník zašle organizátorovi snímky v optimálním rozlišení na požádání a
způsobem stanoveným organizátorem.

5 PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ
5.1 Účastník prohlašuje, že:
- je autorem zaslaných soutěžních fotografií nebo osobou oprávněnou k výkonu
majetkových autorských práv k těmto fotografiím;
- bere na vědomí, že všechny fotografie zaslané do fotosoutěže podléhají schválení
organizátora fotosoutěže. Fotografie, které nebudou organizátorem schváleny, nebudou
do fotosoutěže zařazeny a nebudou na webu fotosoutěže zveřejněny. Organizátor nemá
povinnost o této skutečnosti účastníka vyrozumět,
- fotografie pořídil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva
jejich užití v neomezeném rozsahu,
- poskytnutím souhlasu s jejich užitím (dle bodu 10) nebudou nijak ohrožena ani porušena
práva třetích osob, a zavazuje se pořadatele odškodnit z případných nároků těchto osob,
- ví, že do fotosoutěže nebudou zařazeny fotografie, které žádným způsobem nesouvisí s
tématem fotosoutěže nebo mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu,
rasovou nesnášenlivost atd.) nebo jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím názvem
či popiskem nebo nevyhovují kvalitou nebo rozlišením,
- veškeré fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora a zasláním

fotografií do fotosoutěže poskytuje účastník organizátorovi souhlas bezplatně užívat
fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby pro marketingové a propagační účely
organizátora a fotosoutěže po dobu minimálně tří let od uzávěrky fotosoutěže případně
jejích dalších ročníků.
- fotografie dodané do soutěže mohou být kdykoliv v průběhu fotosoutěže i po jejím
skončení vystaveny na akcích podporujících vlastní fotosoutěž a sportovní akce,
- zveřejněné a vystavené fotografie budou označeny jménem a příjmením účastníka
fotosoutěže s uvedením fakulty nebo pracoviště
- účastník dává pořadateli souhlas k bezplatnému zveřejnění zaslaných snímků a/nebo
jejich částí všemi obvyklými způsoby na komunikačních médiích bez ohledu na jejich
povahu a určení, včetně internetu, bez časového, územního, množstevního a místního
omezení. Toto zahrnuje také právo soutěžní snímky upravit způsobem, který nesnižuje
jejich hodnotu, spojit je s jinými díly nebo zařadit do díla souborného, a to ať v souvislosti s
propagací této soutěže (včetně budoucích ročníků) pořadatelem nebo osob na soutěži
zúčastněných, či pro jiný účel. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel
snímek v souladu s jeho určením poskytne, - organizátor může účastníka vyřadit ze
soutěže, zjistí-li neetické chování v rámci soutěže

6 KATEGORIE A VYHODNOCENÍ
- studenti (první, druhé a třetí místo)
- zaměstnanci (první, druhé a třetí místo)
- celkový vítěz (první místo)
- cena rektora VUT v Brně

7 CENY
O cenách pro jednotlivé hodnocené kategorie rozhoduje organizátor. Mohou to být např.
- slevy na kurzy, semináře pořádané CESA VUT v Brně
- permanentky do sportovních areálů VUT
- volné/čestné vstupenky na sportovní akce a utkání pořádané CESA VUT v Brně
- zveřejnění vítězné fotky v Událostech VUT
- další věnované ceny jako např. sportovní vybavení, dárkové vouchery

8 POROTA
8.1 Odborná porota je tvořena z vybraných osobností z oblasti sportu, kultury a zástupců
VUT v Brně.
8.2 Odborná porota provede užší výběr z fotografií zařazených do fotosoutěže v řádném
termínu.

9 ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ A PŘEDÁNÍ CEN A VÝHER
9.1 Výběr tří nejlepších fotografií v každé soutěžní kategorii provede po uzávěrce
fotosoutěže výše uvedená porota stanovená organizátorem, a to ze všech zaslaných a
doručených fotografií, které splnily podmínky fotosoutěže.
9.2 Vyhodnocení provede porota v průběhu listopadu a v prosinci 2018 bude stanoven
termín slavnostního předání cen a vyhlášení výsledků fotosoutěže a uživatelé budou s
tímto termínem seznámeni. Tato informace bude zveřejněna na webových stránkách
CESA A VUT
9.3 Výherci budou o výhře a způsobu jejího předání informováni e-mailem nebo
telefonicky (a to na e-mailovou adresu, resp. telefonní číslo uvedené v nejaktuálnějším
registračním formuláři).
9.4 V případě, že si výherce po obdržení pokynů od organizátora výhru ve stanovené době

nevyzvedne, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne, aniž by původnímu výherci vznikal
nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany organizátora.
9.5 Účastník rovněž ztrácí nárok na výhru v případě, že jakkoliv poruší pravidla
fotosoutěže, zejména neuvede-li údaje odpovídající skutečnosti, či je jinak poruší.
9.6 Výherní listina fotosoutěže bude součástí výstavy, uspořádaných z doručených
fotografií.
9.7 Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit.

10 INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKA SOUTĚŽE
Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1,
601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou
zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle
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 zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů.
Vysoké učení technické v Brně ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým
je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT
v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vutbr.cz.
Informace o osobních údajích, které jsou o účastnících fotosoutěže na CESA VUT v
Brně zpracovávány
•

jméno a příjmení

•

adresa trvalého bydliště

•

fakulta nebo pracoviště

•

e-mailové adresa

•

číslo telefonu

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování osobních údajů uvedených podle bodů a) a b) je
smlouva uzavřená mezi účastníkem soutěže a VUT v Brně, podle podmínek organizátora
soutěže, která vzniká přihlášením do soutěže. Právním důvodem pro zpracování osobních
údajů uvedených pod bodem c) je oprávněný zájem organizátora soutěže soutěže zjistit,
zda účastník soutěže splňuje vyhlášené podmínky soutěže. Právním důvodem pro
zpracování osobních údajů uvedených pod body d) a e) je oprávněný zájem organizátora
soutěže zajistit komunikaci s účastníkem soutěže. Informace o době zpracování
osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu tří let od data zveřejnění výsledků soutěže.
Práva subjektů údajů
Účastník soutěže má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“)
přístup k osobním údajům, jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování.
Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být
doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo
elektronickou poštou na adresu epodatelna@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena
a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné

nařízení o ochraně osobních údajů. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro
ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna
posta@uoou.cz.

11 ADRESA ORGANIZÁTORA
11.1 Adresa organizátora je:
Vysoké učení technické v Brně
Centrum sportovních aktivit
Technická 2896/2
616 69 Brno
www.cesa.vutbr.cz
kozlova@cesa.vutbr.cz

12 REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
Ke stažení na www.cesa.vutbr.cz v kaledáři nebo v přehledu sportovních akcí

