Pravidla fotosoutěže
Do facebookového hlasování budou zařazeni účastníci, kteří do 17. 5. 2021 zašlou na e-mail
info.stredisko@mag-ul.cz fotografie (max. 3 ks od jednoho autora) na téma voda a vodní svět.
Účastník fotosoutěže uděluje zasláním e-mailu s fotografiemi ve smyslu zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění pořadateli soutěže Statutárnímu městu Ústí
nad Labem, se sídlem Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, IČO: 00081531, jako správci
souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, email a soutěžní fotografie za účelem prověření jeho platné a řádné účasti v soutěži, dále za
účelem předání či doručení výhry v soutěži a za účelem propagace soutěže a výhry v soutěži, a
to na dobu maximálně 10 dní od ukončení soutěže.
Každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány
systematicky a automatizovaně. Tento souhlas uděluje účastník soutěže dobrovolně. Účastníku
soutěže byly poskytnuty informace dle článku 13 GDPR (tj. soutěžící má v souvislosti se
zpracováním osobních údajů právo na: (i) odvolání souhlasu se zpracováním osobního údaje,
pokud byl osobní údaj zpracováván na základě takového souhlasu, (ii) přístup k osobnímu údaji,
opravu osobního údaje, výmaz osobního údaje, žádat omezení zpracování osobního údaje, (iii)
přenositelnost osobního údaje, (iv) vznesení námitky proti zpracování osobního údaje, kterou
je možné vznést u pořadatele soutěže, (v) podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
(vi) a případně další práva založená právními předpisy upravujícími problematiku ochrany
osobních údajů). Bližší informace jsou k dispozici na stránkách pořadatele https://www.ustinad-labem.cz/files/informacni-memorandum-gdpr.pdf.
Zaslané fotografie budou zveřejněny na facebookovém profilu Ústí nad Labem – volný čas.
Hlasování bude probíhat do 24. 5. 2021. Cenu získá autor fotografie s největším počtem hlasů
(liků). Výherce soutěže bude o výhře informován formou odpovědi na zaslaný e-mail nebo
prostřednictvím údajů uvedených v e-mailu nejpozději do 26. 5. 2021. Předání ceny proběhne
v Informačním středisku města Ústí nad Labem v dohodnutém termínu. Cenu je nutno převzít
osobně v informačním středisku města a prokázat se průkazem totožnosti. Soutěže se může za
uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba. Organizátor neposkytuje náhrady za
náklady spojené s účastí v soutěži. Výhru nelze vymáhat právní cestou a není možné za ni
požadovat finanční náhradu. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoliv rizika, závady
a závazky související s výhrou a jejím užíváním.

