
Znáš Otrokovice? 
fotosoutěž 

Pravidla soutěže: 

- Pořadatel soutěže:  Otrokovická BESEDA s.r.o., nám. 3. května 1302, 765 02 Otrokovice 

- Termín soutěže: 3. 8. – 14. 9. 2020 

- Účast v soutěži: 

o Na webu Otrokovické BESEDY a v TIC (turistické informační centrum) budou 

vystaveny historické fotografie města Otrokovice. 

o Účastník soutěže musí správně určit místo, odkud byly fotografie pořízeny a ze 

stejného místa musí pořídit fotografii současné podoby. 

o Soutěžící musí nové fotografie zaslat prostřednictvím e-mailu na adresu: 

soutez@otrokovickabeseda.cz, a do zprávy současně uvede jméno, příjmení, adresu 

trvalého bydliště a telefonní kontakt, čímž získává nárok na zařazení do soutěže. 

o Čím více míst pořízení historických fotografií soutěžící uhodne a současně zašle na 

soutěžní adresu novou fotografii, tím větší má šanci na výhru. 

o Před zasláním je potřeba fotografii upravit, aby její velikost nepřesáhla 1 MB. 

- Výhru získávají soutěžící, kteří uhodnou nejvíc míst z historických fotografií. 

- Při shodném počtu uhodnutých lokalit určí vítěze náhodný los. 

- Mimořádnou cenu získá autor nejlepšího snímku, který ze všech zaslaných fotografií 

anonymně vybere odborná komise. 

- Mimořádnou cenou je zveřejnění fotografie na Výroční turistické vizitce pro rok 2021, která 

je věnována výročí 880 let od první písemné zmínky o Otrokovicích. 

- O výhře bude soutěžící informován emailem pracovníkem TIC Otrokovice do 14 dní od 

ukončení soutěže. 

- Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry budou 

předávány po skončení soutěže. 

- Výhry bude možné vyzvednout během provozní doby v pobočce TIC Otrokovice, která sídlí na 

Otrokovické BESEDĚ. 

- Do soutěže budou zařazeny jen fotografie, které budou zaslány v průběhu konání soutěže. 

- Do soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří odeslali své fotografie mimo dobu trvání 

soutěže. 

- Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno, 

adresu a fotografie k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení hry. 

- Pořadatel má právo do soutěže nezařadit fotografie nesplňující podle pořadatele zadání 

fotosoutěže.  Soutěžící je povinen vlastnit autorská práva k fotografii, kterou do soutěže 

poskytuje. 

- Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 10-ti let s trvalým pobytem na 

území České nebo Slovenské republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci 

pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je osoba blízká 

zaměstnance pořadatele, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v 

soutěži se nepředá také v případě, že pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření 
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na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné 

osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 

- Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato 

pravidla bezvýhradně dodržovat. 

- Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících 

se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných 

případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je 

vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. 

- Podle „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“ 

sdělujeme následující údaje: Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dále pak s opatřením GDPR. 

I. Poučení – Údaje o jménu, příjmení a adrese jsou považovány za osobní údaje podle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem evidence 

v soutěži. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Otrokovická BESEDA, s.r.o. Pověřenou 

osobou pro zpracování a nakládání s osobními údaji v rámci Otrokovická BESEDA s.r.o. je 

pracovnice TIC.  

II. Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů – zasláním soutěžní zprávy s uvedením 

osobních údajů soutěžící prohlašuje, že osobní údaje uvedené v soutěžní zprávě jsou pravdivé 

a správné a že souhlasí s tím, aby Otrokovická BESEDA s.r.o. tyto údaje zpracovávala pro 

účely uvedené v pravidlech soutěže a osobní údaje budou evidovány pouze po dobu konání a 

vyhodnocení této soutěže. Následně je Otrokovická BESEDA s.r.o. skartuje. Kontaktní osobou 

a místem pro uplatňování práv subjektů je pověřená pracovnice Marcela Kozlová – 

soutez@otrokovickabeseda.cz  
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