
                                                   
 

Atrium Palác Pardubice s.r.o.  

IČ 03458059 společnost zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 231910 

Masarykovo náměstí 2799 

530 02  Pardubice 
Czech Republic 

Tel:  +420 469 

800 111 
Fax: +420 469 

800 109 

www.palacpardubice.cz 

palacpardubice@aere.com 

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA AKCE 
„LETNÍ FOTOSOUTĚŽ S PALÁCEM“ 

 
Účelem tohoto dokumentu je stanovení pravidel akce „LETNÍ FOTOSOUTĚŽ S PALÁCEM“ (dále jen 
„soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené 
soutěže a právního vztahu mezi pořadatelem soutěže a účastníky soutěže. Tato pravidla mohou být 
pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Úplná pravidla soutěže 
budou k dispozici po celou dobu platnosti soutěže v kanceláři manažera obchodního centra, 
nacházející se v Obchodním centru Atrium Palác Pardubice (dále jen „Obchodní centrum“), 
Masarykovo náměstí 2799, Pardubice, PSČ 530 02, a na webových stránkách 
www.palacpardubice.cz a na facebookovém profilu www.facebook.com/AtriumPalacPardubice. 
  
Pořadatel soutěže  
Pořadatel soutěže je společnost Atrium Palác Pardubice s.r.o., IČO: 034 58 059 zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 231910, se sídlem 
Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00, Praha 3 (dále jen „pořadatel“). Pořadatel je vlastníkem a 
provozovatelem Obchodního centra. 
 
Termín a místo konání soutěže  
Soutěž se bude konat v termínu od 20. 7. 2020 do 20. 8. 2020 (v textu též jen „trvání soutěže“). 
 
Princip soutěže 
Účastníkem soutěže je každá fyzická osoba starší 15 let (dále jen „účastník“), která není 
profesionálním fotografem a v době trvání soutěže vyfotí vlastní autorskou fotografii na téma 
„LÉTO“ (dále jen „soutěžní fotografie“), kterou následně zašle pořadateli se všemi náležitostmi 
uvedenými níže na e-mailovou adresu fotosoutez@palacpardubice.cz nebo prostřednictvím 
soukromé zprávy na sociální síť Facebook pořadatele [@palacpardubice].  
 
Spolu se zasláním fotografie musí účastník pro řádnou registraci do soutěže zaslat pořadateli své 
kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail. Každý účastník se může soutěže účastnit jen 
jednou a současně každá fotografie může být do soutěže přihlášena pouze jedním účastníkem.  
 
Každý účastník odesláním e-mailu s fotografií (tj. registrací do soutěže) uděluje pořadateli 
neomezenou licenci k použití soutěžní fotografie a bere na vědomí, že zaslaná fotografie může být 
zařazena do publikačního systému pořadatele a zveřejněna na jeho účtech na sociálních sítích 
Facebook a Instagram. Účastník bere na vědomí, že v případě zveřejnění fotografie nevzniká 
účastníkovi nárok na jakýkoliv honorář (s výjimkou ceny pro autora zveřejněné fotografie viz níže).  
 
Účastník dále registrací do soutěže dává pořadateli souhlas se zpracováním svých uvedených 
osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže, předání případné výhry a prezentace fotografií na 
sociálních sítích pořadatele (Facebook a Instagram). Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů 
může účastník kdykoliv odvolat a to formou zaslání e-mailové nebo facebookové zprávy pořadateli 
s textem: „Nesouhlasím s další publikací mnou zaslané fotografie a odvolávám souhlas se 
zpracováním osobních údajů“ nebo podobné zprávy, ze které bude patrný záměr odvolat dříve 
udělený souhlas.   
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V případě, že soutěžní fotografie zachycuje podobu jakékoliv fyzické osoby, je k řádné registraci do 
soutěže nutné zaslat pořadateli také čestné prohlášení s následujícím obsahem: 
 
„Účastník čestně prohlašuje, že osoba zachycená na soutěžní fotografii je (i) sám účastník; (ii) jiná 
osoba účastníkovi blízká, která byla řádně seznámena se skutečností, že fotografie bude přihlášena 
do soutěže a která souhlasí s jejím případným zveřejněním.“  
 
Účastník je povinen osobu zachycenou na soutěžní fotografii seznámit s těmito pravidly a zejména 
se skutečností, že osoba zachycená na fotografii účastníka může kdykoliv odvolat svůj souhlas se 
zveřejněním fotografie vůči pořadateli, a to prostým zasláním e-mailové zprávy na výše uvedenou 
e-mailovou adresu pořadatele, kde bude specifikováno, o kterou fotografii jde a vyjádřen nesouhlas 
s jejím zveřejněním. Účastník bere na vědomí, že odvoláním souhlasu s publikací fotografie osobou 
na předmětné fotografii zachycenou přestává být účastníkem soutěže a jeho fotografie bude ze 
soutěže vyřazena a následně smazána z databáze pořadatele.  
 
Soutěžní fotografie, na kterých jsou zachyceny podobizny osob mladistvých, nebudou pořadatelem 
s ohledem na právní ochranu dětí publikovány, ledaže budou porotou vybrány jako vítězné 
fotografie (viz kapitola Vyhodnocování soutěžních fotografií) a následně doplněny dodatečným 
písemným souhlasem zákonných zástupců mladistvého zachyceného na fotografii se zveřejněním 
předmětné fotografie.  
 
Vyhodnocení soutěžních fotografií 
Po skončení trvání soutěže, dne 21. 8. 2020, vyhodnotí tříčlenná nestranná porota pod vedením 
profesionálního a uměleckého fotografa Tomáše Kubelky všechny řádně přihlášené soutěžní 
fotografie a vybere 10 nejlepších fotografií (dále jen „vítězné fotografie“).  
 
Vítězné fotografie budou vyhlášeny do 7 pracovních dní od skončení soutěže skrze profil pořadatele 
na sociální síti Facebook, a to jejich zveřejněním s uvedením jména a příjmení autora každé vítězné 
fotografie. Autoři vítězných fotografií budou dále kontaktováni soukromou zprávu na Facebooku 
nebo e-mailem (podle toho, jakým způsobem fotografii registrovali). 
 
Účastník dále bere na vědomí, že jím registrovaná fotografie může být pořadatelem zveřejněna na 
sociální síti Facebook, ačkoliv se nejedná o vítěznou fotografii.  
 
Ceny  
Autoři vítězných fotografií obdrží dárkovou kartu v hodnotě 3.000,- Kč na nákupy v Obchodním 
centru.   
 
Dárkovou kartu lze uplatnit a užívat jen v souladu s podmínkami užití dárkové karty, na které 
účastník účastí v akci přistupuje. Tyto podmínky jsou dostupné na www.palacpardubice.cz.  
 
Autoři zveřejněných, avšak nevítězných fotografií (tj. takové fotografie, které nebudou vybrány 
jako vítězné tříčlennou porotou, ale přesto budou dosahovat takové kvality, že pořadatel rozhodne 
o jejich zveřejnění), obdrží dárkový poukaz do kavárny Starbucks v Obchodním centru.    
 
Ceny budou pro vítěze k vyzvednutí od 21.8.2020 do 20.9.2020 na infostánku Obchodního centra. 
Nevyzvednutím výhry ve stanoveném termínu nárok na výhru zaniká. 
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Osobní údaje 
Pořadatel tímto v souladu s čl. 13 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 volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účastníky informuje, že jimi poskytnuté osobní 
údaje (jméno, příjmení, e-mail, případně podobizna) (dále jen „osobní údaje“) bude zpracovávat 
jakožto správce osobních údajů výlučně z důvodů zajištění průběhu soutěže, zejména pro účely 
zveřejnění vítězných fotografií a dále vybraných fotografií a propagaci jejich autorů, pro účely 
ověření totožnosti vítězů a jejich případnému kontaktování s ohledem na převzetí ceny, dále za 
účelem ověření dodržení omezení počtu účasti každého účastníka na soutěži a z titulu plnění 
případných povinností spojených s právními vztahy a odpovědností pořadatele z akce plynoucí, tj. 
z důvodu oprávněných zájmů pořadatele (pořádání akcí na podporu návštěvnosti a prodeje 
v obchodním centru) a z důvodu plnění právních povinností. Osobní údaje účastníků nebudou 
pořadatelem poskytovány třetím stranám s výjimkou jejich případného předání smluvním 
partnerům Společnosti poskytujícím služby související s pořádáním akce.  

Veškeré osobní údaje poskytnuté účastníky v souvislosti se soutěží, které nebudou použity (tzn. 
účastníci, jejichž fotografie nebudou vybrány a zveřejněny) budou po skončení soutěže 
zlikvidovány.  

Osobní údaje účastníků, jejichž fotografie jsou vítězné a/nebo budou zveřejněny, budou 
pořadatelem uchovávány po dobu zveřejnění fotografií, vypořádání všech výher a/nebo po dobu 
do odvolání souhlasu konkrétního účastníka podle toho, která z těchto skutečností nastane 
později.    

Poskytnutí veškerých osobních údajů účastníky je dobrovolné a založeno na souhlasu účastníka 
s jejich zpracováním. Účastník si je vědom svého práva tento souhlas kdykoliv odvolat.   

Kontaktní údaje pořadatele jako správce osobních údajů: 

E-mail: fotosoutez@palacpardubice.cz 

Kontaktní údaje pověřence pořadatele pro ochranu osobních údajů osobních údajů: 

E-mail: dpo-cz@aere.com  
 
Kompletní informace o nakládání s osobními údaji jsou dostupné na webových stránkách 
pořadatele akce v sekci „Ochrana osobních údajů“ (https://palacpardubice.cz/ochrana-osobnich-
udaju/). 

 

Další skutečnosti 
Účastník tímto uděluje pořadateli:  
a) v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, souhlas s 

bezúplatným užitím své podobizny a/nebo obrazových snímků týkajících se jeho osoby, 
v případě, že jsou zachyceny na soutěžní fotografii, a to v souvislosti s pořádáním soutěže a 
propagací Obchodního centra pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu 
na jejich povahu a určení 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 bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento 

mailto:fotosoutez@palacpardubice.cz
mailto:dpo-cz@aere.com
https://palacpardubice.cz/ochrana-osobnich-udaju/
https://palacpardubice.cz/ochrana-osobnich-udaju/


                                                   
 

Atrium Palác Pardubice s.r.o.  

IČ 03458059 společnost zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 231910 

Masarykovo náměstí 2799 

530 02  Pardubice 
Czech Republic 

Tel:  +420 469 

800 111 
Fax: +420 469 

800 109 

www.palacpardubice.cz 

palacpardubice@aere.com 

 

souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením 
poskytne;  

b) souhlas s těmito pravidly soutěže a instrukcemi, které jsou uvedeny na všech dokumentech 
týkajících se soutěže, včetně jakýchkoliv dalších podmínek, ze kterých je patrné, že se jimi 
podmínky soutěže upravují či mění, a přistupuje k nim. V případě porušení těchto pravidel 
soutěže ze strany účastníka ztrácí účastník nárok na udělení výhry. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu 
konání soutěže, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady.   

Případné zobrazení výhry v soutěži na komunikačních materiálech této soutěže (letáky, plakáty, 
webové stránky apod.) je ilustrativní a nemusí odpovídat skutečné podobě výhry. 

Pořadatel dále prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani 
spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook není nijak odpovědná 
za průběh soutěže a ze soutěže ji neplynou žádné závazky. 
 
Vyloučené osoby  

Z účasti na celé soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s 
pořadatelem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži.  
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele i všech spolupracujících agentur (např. SSI atd.), 
společností a osoby jim blízké. Ze soutěže jsou vyloučeni i zaměstnanci nájemců Obchodního 
centra. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena této osobě nebude 
předána. 
 
Na získání ceny není právní nárok.  

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s  cenami z této 
soutěže. Cenu nelze vyplatit alternativně v hotovosti. 

Vymáhání ceny soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874 zákona č. 89/2012 
Sb., v platném znění, vyloučeno.  

Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního 
uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli 
omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž.  

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platnými právními předpisy České 
republiky.   


