
Pravidla soutěže „Cestujeme a fotíme barvy podzimu“ (dále jen „soutěž“) 
 
1) Pořadatel soutěže:  

• GetWorksMedia s.r.o., se sídlem Hvězdova 870/39, 140 00, IČ 24296821, zapsaná u OR vedeného 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 193983 (dále jen „pořadatel“) vyhlašuje na stránkách 
https:// facebook.com/cestujemesvetem.cz a https://www.instagram.com/cestujemesvetem.cz/ (dále 
jen „soutěžní portály“) soutěž na téma „Cestujeme a fotíme barvy podzimu“ (dále jen „soutěžní 
téma“). 

 
2) Termín a místo konání soutěže:  

• Soutěž probíhá v termínu od 4.10.2019 18:00:00 hodin do 31.10.2019 23:59:59 hodin na území České 
republiky (dále jen „doba konání soutěže“). 

 
3) Podmínky účasti:  

• Soutěžícím se stává fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem na území České republiky nebo 
Slovenské republiky, která zcela splní podmínky této soutěže (dále jen „soutěžící“), a která v době 
konání soutěže nasdílí, dle těchto pravidel, svoji vlastní podzimně laděnou fotografii na zadané 
soutěžní téma (dále jen „soutěžní příspěvek“). 

• Osoby mladší 18 let se mohou účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. 
• Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim 

blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 
 
4) Mechanika soutěže:  

• Každý soutěžící se může do soutěže zapojit na soutěžním portálu, přičemž není nijak omezen počet 
takových zapojení do soutěže. Každý soutěžící však může vyhrát v době konání soutěže pouze jednou. 

o Mechanika zapojení do soutěže na Facebooku 
Soutěžící se zapojí do soutěže na soutěžním portálu facebook.com/cestujemesvetem.cz 
následovně: 

1. Lajknutím a sledováním facebookových profilů @saal.digital.cz a 
@cestujemesvetem.cz;  

2. Následně do komentáře u vyhlašovacího soutěžního příspěvku přidá svoji podzimní 
kreativní fotku z přírody či podzimní nálady města a dopíše, kde fotku pořídil a proč 
právě na ní miluje barvy podzimu. 

o Mechanika zapojení do soutěže na Instagramu 
Soutěžící se zapojí do soutěže na soutěžním portálu instagram.com/cestujemesvetem.cz/ 
následovně: 

1. Bude sledovat instaprofily @saaldigital_cz a @cestujemesvetem.cz 
2. Přidá veřejně na svůj instagramový profil svoji podzimní kreativní fotku z přírody či 

podzimní nálady města a dopíše, kde fotku pořídil a proč právě na ní miluje barvy 
podzimu. Zároveň musí fotku označit tagem @cestujemesvetem.cz, aby byl řádně 
pořadatelem dohledatelný. Přidat může i hashtagy #fotimebarvypodzimu 
#cestujemesvetem #saaldigitalcz.  

 
5) Výherci, výhry v soutěži, předání výher 

• Celkem 3 výherce vybere tříčlenná porota pořadatele po ukončení soutěže. Do výběru budou zařazeni 
všichni soutěžící, kteří splnili všechny soutěžní podmínky a vytvořili svoji nejzajímavější fotografii na 
soutěžní téma doplněnou komentářem. Každý soutěžící může vytvořit neomezené množství 
soutěžních příspěvků, avšak vyhrát může za celou dobu trvání soutěže pouze jednou. 

• Do soutěže jsou věnovány celkem 3 vouchery (dále je „slevové kupony“) v hodnotě 500, 600 a 700 Kč 
pro uplatnění i bez minimální hodnoty objednávky fotoproduktů z nabídky na www.saal-digital.cz. 
Slevové kupony lze využít např. na fotoobraz, fotoknihu, oznámení, kalendáře, plakáty apod. Pořadí 
hodnoty výher určí pořadatel. Na jiných portálech společnosti Sall Digital není možno slevové kupony 
uplatnit. Kupony nelze kombinovat s jinými akcemi a kupony. Kupony lze uplatnit pouze jednou a 
v rámci jedné objednávky a nelze je využít na náklady na dopravu. Platnost kuponů je do 31.12.2019. 

• Výherci budou o své výhře informováni nejdříve následující pracovní den, nejpozději pak do sedmi dní 
od ukončení soutěže. Oznámení proběhne u soutěžního postu na soutěžním portálu. Výherci jsou 



povinni kontaktovat pořadatele soutěže nejpozději do 7 dní soukromou zprávou s udáním svých 
osobních kontaktních údajů, aby jim mohly být zaslány unikátní vouchery k nárokování příslušné slevy. 
Pokud výherce v uvedeném termínu nezašle své kontaktní údaje prostřednictvím soukromé zprávy 
pořadateli, výhra propadá ve prospěch pořadatele. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Na 
výhru nevzniká ani právní nárok. 

 
6) Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů 

• Sdílením soutěžního komentáře k soutěžnímu postu vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj 
výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií poskytnutých v 
rámci soutěže pořadateli a dále souhlas s užitím těchto údajů a fotografií ve sdělovacích prostředcích a 
na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu 5 let od 
udělení souhlasu. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být 
kdykoli bezplatně na adrese zpracovatele odvolán. 

• Pořadatel dále informuje soutěžící, že osobní údaje poskytnuté pro účely této soutěže budou 
v nezbytném rozsahu zpracovávány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména 
v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tedy podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako„GDPR“) 
pořadatelem, jako správcem a zpracovatelem osobních údajů. 

• Pro organizování soutěže a účast soutěžících je nezbytné zpracování osobních údajů poskytnutých 
soutěžícími v rozsahu jméno, příjmení, uživatelské jméno, popř. kontaktní e-mailová adresa, údaj o 
zapojení do soutěže formou soutěžní fotografie, jakožto i veškeré další související komunikace. Bez 
poskytnutí těchto údajů se nelze soutěže účastnit.  

• Osobní údaje soutěžících jsou správcem zpracovávány za účelem: 
• vyhodnocení soutěže; 
• předání výher vítězům soutěže; 
• vnitřní evidence záležitostí týkajících se soutěže, včetně statistiky  

 
7) Autorská díla a licence 

• V případě vzniku autorského díla soutěžících, uděluje také tímto každý soutěžící pořadateli souhlas s 
úpravami a jakýmkoli užitím, ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v 
platném znění, díla nebo jeho částí zdarma, bez časového, územního a množstevního omezení, 
případně i bez výslovného uvádění jeho autorství. Účastník soutěže rovněž souhlasí s případným 
spojením jeho díla s jiným dílem anebo s jejím zařazením do díla souborného. Uvedenou licenci může 
pořadatel poskytnout třetím osobám nebo jí nemusí vůbec využít. 

• Zapojením do soutěže bere soutěžící na vědomí a závazně prohlašuje, že jakékoliv dílo, které poskytne 
coby soutěžní příspěvek do soutěže je jeho dílem a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem 
spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže i po soutěži a dle pravidel této soutěže. Soutěžící se 
zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv 
osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního 
příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. 
Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se 
soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže. 

• V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (mimo pravidla soutěže) soutěžící potvrzuje, 
že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného 
autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Soutěžící však není povinen s 
užitím podle předchozí věty souhlasit. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či 
nefinanční odměna nebo protiplnění. 

 
8) Další důležitá ujednání: 

• Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je, během své účasti 
v soutěži, dodržovat.  

• Soutěže se mohou zúčastnit pouze ti soutěžící, kteří zcela splní podmínky této soutěže, a řádně nasdílí 
soutěžní fotografie s komentářem na soutěžní portály. 



• Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve 
prospěch pořadatele soutěže, k jeho dalším účelům.  

• Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či v 
souvislosti s užíváním výher. Pořadatel ani organizátor nenese žádné náklady spojené s uplatněním 
výher. 

• Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání/doručení výhry výherci. Pořadatel 
soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu či hodnoty. 

• Organizátor i pořadatel soutěže mají právo posouzení splnění stanovených podmínek soutěže 
jednotlivými soutěžícími.  

• Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, internetové stránky apod.) 
je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.  

• Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se 
soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto 
pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové 
chyby. 

• Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v 
průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného 
nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiného zařízení 
soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný 
za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli 
technického selhání nebo zahlcení sítí provozem. 

• Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. 
• Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat 

či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na soutěžní 
stránce. 

• Změna pravidel soutěže nezakládá nárok soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.  
• Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů 

jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je 
způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný 
chod soutěže, nebude moci soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního 
uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž. 

 
V Praze, dne 4.10.2019 
Verze 1.0 


