Podrobná pravidla soutěže „Natoč FILM s hasiči!“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže "NATOČ FILM S HASIČI!“ (dále jen
„Soutěž“) věrnostního programu Recyklujte s hasiči (dále jen „RSH“). Tato pravidla mohou být pozměněna
pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
1.

Pořadatelé, Organizátor a Koordinátor soutěžní aplikace:
ELEKTROWIN a.s.
Adresa: Michelská 60/300, 140 00 Praha 4
IČ: 272 57 843
DIČ: CZ 272 57 843, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10027
(dále jen "Pořadatel")
ASEKOL a.s.
Adresa: Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 – Modřany
IČO: 27373231
DIČ: CZ27373231, zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109190
(dále jen "Pořadatel")
MOTÝL MEDIA s.r.o.
Adresa: Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika
IČO: 26867583, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50800
DIČ: CZ26867583
(dále jen „Organizátor“)
WIFCOM a.s.
Adresa: Miličín 299, 257 86 Miličín
IČO: 24192830, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17735.
DIČ: CZ24192830
(dále jen „Koordinátor soutěžní aplikace“)

2.

Termín a místo konání soutěže
2.1. Soutěž se uskuteční v termínu od 10. července 2017 do 10. října 2017 na území České republiky. Soutěž
bude vyhodnocena nejpozději 14 dnů po ukončení soutěže.

3.

Účast v soutěži
3.1. Soutěž je otevřená pouze pro aktivní sbory dobrovolných hasičů se sídlem na území ČR, které jsou
zapojeny do programu Recyklujte s hasiči. Podmínkou účasti na Soutěži je registrace v programu a
aktivní účast v programu, tzn. registrace min. 1 svozu vysloužilých elektrospotřebičů. Registrace nového
sboru do programu probíhá prostřednictvím vyplněním online formuláře s požadovanými registračními
údaji, jež jsou dostupné na webových stránkách www.recyklujteshasici.cz v sekci registrace.
3.2. Veřejná soutěž probíhá prostřednictvím sociálních sítí Facebook. Facebookové stránky Soutěže jsou
stránky Recyklujte s hasiči odkaz: https://www.facebook.com/Recyklujteshasici.
3.3. Emailová adresa jenž je uvedena při vyplňování Registračního formuláře je také adresou primární a
zároveň kontaktní, na kterou bude účastník o případném získání výhry informován formou elektronické
emailové zprávy.
3.4. Účastníkem soutěže může být sbor dobrovolných hasičů zaregistrovaný v programu Recyklujte s hasiči,
zastupovaný pouze osobou starší 18let.
3.5. Zástupcem účastníka je každá fyzická osoba, která má profil na sociální síti Facebook a splní podmínky
účasti v soutěžní Aplikaci tím, že se v době platnosti Aplikace zaregistruje na Facebookových stránkách
Aplikace.
3.6. Registrace znamená okamžik, kdy se účastník registruje do soutěžní aplikace, a to tak, že vloží video a
schválí přístup Aplikace k základním údajům osobního profilu a zároveň udělí Pořadateli souhlas s
marketingovým využitím osobních údajů (dále jen "Registrační údaje").
3.7. Každý účastník se do soutěže může zaregistrovat pouze jedenkrát.
3.8. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci pořadatelů a organizátora soutěže jsou z této soutěže
vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.

4.

Videonahrávka
4.1. Videonahrávkou se rozumí krátké video popisující aktivní svoz a sběr vysloužilého elektrozařízení
dobrovolnými hasiči. Z videonahrávky musí být jasně patrné, že se jedná o dobrovolné hasiče, tzn.
protagonicté musí být opatřeni hasičskými prvky – hasičské oblečení, hasičské vozidlo, hasičská
zbrojnice apod.

5.

Ceny
5.1. Popis výher
1. místo – Hasičský ples v hodnotě 40.000 Kč, dle dohody s výhercem.
2. místo – 15x dres pro sbor s názvem SDH a logem RSH
3. místo – 15x hasičský šátek pro sbor s názvem SDH a logem RSH
5.2. Tyto výhry jsou také výhrami jedinými.

6.

Průběh soutěže:
6.1. Každý Účastník se může zaregistrovat pouze jedenkrát v průběhu doby platnosti Aplikace. Soutěž bude
probíhat prostřednictvím veřejného hlasování v Aplikaci, která je uveřejněna na facebookových
stránkách.
6.2. Veřejnost/ fanoušci fan page - Recyklujte s hasiči (https://www.facebook.com/Recyklujteshasici)
budou vyzváni, aby volili z nahraných videonahrávek v rámci Aplikace. Hlasovat mohou prostřednictvím
označení „symbolu srdíčka“ u konkrétní vložené a uveřejněné videonahrávky sboru. Limit: každý
účastník může dát ke každé videonahrávce pouze 1 „symbol srdíčka“.
6.3. Videonahrávky lze sdílet a tím oslovit další potenciální hlasující za účelem získání dalších hlasů
6.4. Vítězi (1., 2. a 3. místo) jsou soutěžící, jejichž videonahrávka získá nejvíce hlasů. Výherci budou vybráni
dle třech nejvyšších počtů označených srdíček u svého uveřejněného příspěvku. V případě stejného
počtu hlasů se stává vítězem soutěžící, který doručil svou videonahrávku do soutěže dříve.
Rozhodující je datum a čas doručení.
6.5. Účastník bude o případném získání Výhry informován elektronickou emailovou zprávou na e-mailovou
adresu, kterou zadal do Registračního formuláře. Informován elektronickou emailovou zprávou bude
do 14. dne od skončení soutěže v Aplikaci.
6.6. Účastník, tj. sbor dobrovolných hasičů nemůže v rámci soutěže vyhrát opakovaně.

7.

Harmonogram soutěže:
Soutěžní videonahrávky je možné zasílat do soutěže od 10. července do 10. října – včetně.
Hlasování probíhá od 10. července do 10. října 2017 – včetně.
Vyhlášení vítězů bude probíhat do 14. dne od skončení soutěže v Aplikaci.
Ceny budou předány nejpozději do 31. prosince 2017 nebo na základě dohody s výherci.

8.

Příspěvky do soutěže, výběr, vyhlašování a kontaktování vítěze
8.1. Podmínkou soutěže není provedení žádného nákupu.
8.2. Do soutěže budou schváleny pouze videonahrávky registrovaných a aktivních sborů dobrovolných
hasičů provádějící na nahrávce sběr vysloužilého elektrozařízení. Videonahrávky neodpovídající obsahu
zadání soutěže a videonahrávky shledány jako vulgární a jinak pohoršující, nebudou zařazeny do
soutěže. Soutěžící se zavazuje publikovat pouze videonahrávky dle výše zmíněného obsahu, tzn.
videonahrávka popisující aktivní svoz a sběr vysloužilého elektrozařízení dobrovolnými hasiči.
Z videonahrávky musí být jasně patrné, že se jedná o dobrovolné hasiče, tzn. protagonicté musí být
opatřeni hasičskými prvky – hasičské oblečení, hasičské vozidlo, hasičská zbrojnice apod. Účastí
v soutěži soutěžící potvrzuje, že zveřejněním videonahrávky neporušuje žádná autorská práva a má
souhlas jednotlivých účastníků videonahrávky.
8.3. Natočenou videonahrávku je nutno nejprve nahrát na server Vimeo, YouTube nebo nahrát na
facebookový profil, pro samotné nahrání videonahrávky do soutěžní aplikace je nutno použít pouze
odkaz na konkrétní videonahrávku, jenž je uložena na některých z výše zmíněných webových stránkách.
8.4. Pro účast v soutěži a nahrání videonahrávky, je nutné se stát fanouškem naší fan page - Recyklujte
s hasiči (https://www.facebook.com/Recyklujteshasici) kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ na naší
stránce, Aplikace pro nahrání videonahrávky je umístěna v levé boční liště pod názvem „Natoč film
s hasiči!“. Do této Aplikace je možno vkládat odkaz videonahrávky. Pro uložení videonahrávky a
následnou účast ve videosoutěži je následně nutno vyplnit Registrační formulář s platnými
kontaktními údaji, které se objeví po vložení odkazu na videonahrávku.
8.5. Organizátor není zodpovědný za nekompletní nebo špatně nahrané videonahrávky, videonahrávky,
které se vůbec nenahrály nebo se k organizátorům z jakéhokoliv jiného důvodu vůbec nedostaly.

8.6. Vítěz Soutěže bude kontaktován elektronickou e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou
soutěžící zadal prostřednictvím soutěžního Registračního formuláře. Organizátor soutěže předá nebo
odešle výhru vítězi na adresu, kterou vítěz sdělí organizátorovi při oznámení o výhře.
8.7. Z každého e-mailu může být poslán pouze jeden příspěvek. Každý příspěvek může být vložen/soutěžit
pouze jednou.
8.8. O výhercích (1.- 3. místo) rozhodne počet hlasů veřejnosti v internetovém hlasování prostřednictvím
Aplikace na facebookových fan page – Recyklujte s hasiči
(https://www.facebook.com/Recyklujteshasici).
8.9. Forma hlasování - každý účastník může dát ke každé videonahrávce pouze 1 symbol srdíčka.
8.10. Oznámení o výhře je informace zaslaná na e-mailovou adresu Účastníka do 14. dne od skončení soutěže
v Aplikaci.
8.11. Výherci soutěže obdrží certifikáty, dle umístění (1. - 3. místo). Vítěz soutěže je povinen odpovědět na
email s informací o výhře organizátorovi nejpozději do 14ti dnů a informovat jej o adrese, na kterou si
přeje certifikát a výhru předat či zaslat. Pokud tak do 14ti dnů od odeslání emailu s informací o vítězství
neučiní ztrácí na výhru nárok.
9.

Nahrávání videonahrávky do soutěže
9.1. Nahráním nahrávky do soutěže soutěžící garantuje organizátorovi právo na neodvolatelné, trvalé a
bezlaptné použití videonahrávky včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a publikování a jiné využití
nahrané videonahrávky ve všech médiích a bez lokačního omezení. Právo zahrnuje změnu velikosti
videonahrávky, střih, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.
9.2. Zasláním jakékoliv videonahrávky soutěžící prohlašuje a zaručuje, že předložená videonahrávka či
informace neporušují jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity
jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva třetí jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a
licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoliv
nároků nebo věcného břemene.
9.3. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že organizátor nemá povinnost zveřejnit, zobrazit nebo jinak
učinit veřejně dostupnými žádné videonahrávky nebo informace, které soutěžící nahrál. Organizátor
jako správce může na základě svého vlastního uvážení omezit, upravit, změnit nebo odstranit jakoukoliv
videonahrávku, kterou soutěžící nahrál.
9.4. Účastník je srozumen a bere na vědomí, že videonahrávku dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení,
přezkoumání a připomínky Organizátorovi a veřejnosti a chápe, že komentáře a hodnocení, se kterými
nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho nahranou videonahrávkou.
9.5. Nahráním videonahrávky soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky
jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití videonahrávky organizátorem.
9.6. Videonahrávka, kterou Účastník do soutěže nahraje, se stává majetkem Pořadatelů. Pořadatelé nemájí
povinnost videonahrávku uchovávat ani vracet.

10. Komunikace soutěže
10.1. Účastí v soutěži souhlasí každý Účastník (sbor dobrovolných hasičů) s tím, že Organizátor soutěže je
oprávněn bezplatně užít názvu sboru, jména a příjmení členů sboru a videonahrávky ve sdělovacích
prostředcích včetně internetu a propagačních materiálů Organizátora s tím, že mohou být pořizovány
a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy, a to po dobu 10 let po
ukončení této soutěže bez omezení území.
11. Závěrečná ustanovení
11.1. Vstupem do soutěže se všichni Účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
11.2. Vyloučením ze soutěže ztrácí Účastník nárok na předání výhry, a to bez náhrady.
11.3. Vyloučen ze soutěže je také každý Účastník, u něhož je dáno důvodné podezření, že při Registraci do
Aplikace uvedl nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do Aplikace přihlásí více než jedenkrát
pod pozměněnou identitou.
11.4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo dle svého uvážení vyloučit ze soutěže jakoukoliv osobu, která:
a) se pokusí o podvodnou účast v Soutěži nebo poruší proces Soutěže
b) poruší „Podrobná pravidla soutěže“
c) poruší Pořadatelovy podmínky použití a prohlášení o soukromí
d) jedná „nesportovně“ nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo vyhrožuje.
11.5. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách, sporných případech,
stížnostech týkajících se této soutěže s konečnou platností.
11.6. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.

11.7. Za výhry v soutěži není možné požadovat finanční plnění, tj. není možná směna výhry za finanční
hotovost.
11.8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně
zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
11.9. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci „Organizátora“, „Pořadatele“ a všech spolupracujících
agentur a osoby jim blízké. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby mladší 18 let.
11.10.
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a
odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že výhry nebude mít v příslušnou
dobu k dispozici tak, aby mohly být výhercům předány náhradním způsobem; dále si Pořadatel
vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním Aplikace, a to
včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této Aplikace včetně doby její platnosti či
Aplikaci ukončit.
11.11.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení „Oznámení o výhře“ v případě změny e-mailové adresy
Výherce, nedoručení Oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky Výherce,
z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho
straně. Pořadatel je povinen každého Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně
formou zaslání elektronické emailové zprávy Výherci na e-mailovou adresu Výherce, kterou uvedl při
vyplňování Registračního formuláře v rámci Registrace do Aplikace.
11.12.
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi
komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s Aplikaci. Tato Pravidla jsou v rámci
Aplikace považována za jediná úplná a konečná.
11.13.
Úplná Pravidla Aplikace jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webových stránkách –
www.recyklujteshasici.cz a v Aplikaci videosoutěž na facebookových stránkách – Recyklujte s hasiči.
Účast v Aplikaci je dobrovolná a Účastník svou účastí v Aplikaci vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.
Registrací do Aplikace Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, plně jim porozuměl a
souhlasí s nimi.
12. Reklamace v rámci Aplikace
12.1. Reklamace
mohou
být
podány
prostřednictvím
internetu
na
adrese
:
https://www.facebook.com/Recyklujteshasici nebo podány poštou na adresu sídla Organizátora s
nápisem na obálce " Recyklujte s hasiči - NATOČ FILM S HASIČI – stížnost".
12.2. Všechny reklamace týkající se Aplikace budou řešeny Pořadatelem ve lhůtě třiceti dnů po obdržení
písemné stížnosti.
13. Osobní údaje
a) Účastí v soutěži každý Účastník uděluje Pořadatelům, Organizátorovi, jako správci a Koordinátorovi
aplikace jako zpracovateli, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu - NÁZEV HASIČSKÉHO SBORU, E-MAIL,
MOBILNÍ TELEFON, JMÉNO, PŘÍJMENÍ, PSČ, MĚSTO, ULICE, a s jejich následným zpracováním
prostřednictvím Organizátora soutěže a Koordinátora aplikace, tj. zejména agentury pro účely realizace
soutěže a předání výher. Účastník uděluje souhlas o zpracování osobních údajů v rozsahu název sboru,
jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Organizátorovi v souvislosti se svou účastí
v Soutěži a Aplikaci nebo čerpáním Výhry poskytne. Účastník zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby
tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i
prostřednictvím Koordinátora aplikace. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i
další osobní údaje Účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas
odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Organizátora, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000
Sb., v platném znění, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit,
zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu. Tento souhlas
Účastník uděluje na dobu konání soutěže a předávání výher, a dále i pro marketingové účely správce, tj.
nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. – tento souhlas Účastník
uděluje na dobu neurčitou, tj. do žádosti o likvidaci svých osobních údajů.
b) Stane-li se účastník Výhercem, dává Pořadateli, v souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů,
obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní
povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním Aplikace a předáváním Výhry (dále jen
"snímek") pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a
to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo
zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného,

časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i
na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.
Potvrzuji, že jsem byl/a správcem poučen/a o svých právech v souladu s ust. § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb.,
jakož i informován/a o tom, že zpracování osobních údajů bude prováděno v prostorách správce
automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a manuálně, a to jednotlivými pověřenými
zaměstnanci správce. Beru na vědomí, že osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným zaměstnancům
správce, kteří takové údaje potřebují ke své práci. Beru na vědomí, že mám dle zákona dále právo, pokud
zjistím nebo se budu domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (i) požádat správce o vysvětlení, (ii) požadovat,
aby odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací
osobních údajů).
Bude-li má žádost shledána oprávněnou, má správce povinnost neprodleně odstranit závadný stav. Jsem
srozuměn/a s tím, že požádám-li v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování
svých osobních údajů, je správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat s tím, že má právo
za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové
informace.
Ve Valašském Meziříčí dne 30. 6. 2017

