Úplná pravidla soutěže
„Vlak ´n ´roll“
Smyslem těchto pravidel je výhradní úprava soutěže „Vlak ´n ´roll“ ve vztahu k soutěžícím.
Smyslem této soutěže je spolupráce soutěžících se známými youtubery, cestování s vlaky ČD
do českých míst, plnění úkolů a natáčení reportáží. Soutěžící s nejlépe hodnocenými
reportážemi vyhraje cenu v hodnotě 100.000,- Kč (tržní odhad).

Výňatky z těchto pravidel nebo zkrácená verze těchto pravidel uvedená
v reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu
a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.
Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků odsouhlasených
organizátorem soutěže.

Pořadatel:

společnost České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody
1222, PSČ 11015, IČ 70994226, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039

Organizátor:

společnost Innovate, s.r.o., IČ: 26705745, se sídlem Praha 4 - Nusle,
Bělehradská 237/11, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88598

Název soutěže:

„Vlak ´n´roll“ (dále jen „soutěž“)

Doba trvání soutěže:

od 14.5.2018 00:00:00 do 29.6.2018 23:59:59 hod
(dále jen „doba konání soutěže“)

Místo konání soutěže: Soutěž probíhá na území České republiky
(dále jen „místo konání soutěže“)
Influenceři:

Kovy (Karel Kovář)
Ment (Jan Macák),
Bára Votíková
Anna Šulcová

Hlavní výhra v soutěži v hodnotě 100 tis:

Vedlejší výhra v soutěži:






Technika na natáčení videí
Možnost natočit si video s určeným influencerem
InKarta In100 na celý rok
Společné foto s influencerem na jeho IG kanálu



Účast ve dvou videích s vybraným influencerem



(dva celodenní soutěžní výlety po ČR)

Pozvání na Finále soutěže dne 29.6.2018

Podmínky účasti:
a) Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 12 let s bydlištěm a
doručovací adresou v České republice, které splní podmínky soutěže dále
stanovené, s výjimkou osob uvedených v odstavci „b“ tohoto článku. Osoba
mladší 18ti let musí mít souhlas svého zákonného zástupce.
b) Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora a
technického správce nebo fyzické osoby, které se spolupodílejí na organizaci a
provozování soutěže, a to včetně jejich rodinných příslušníků.
Podmínky a princip soutěže:
1. kolo soutěže
1. V sérii videí “Výzva” (publikována 15.5.2018) budou diváci, jako potenciální
soutěžící, vyzváni k nahrání linku na jejich autorské video. Soutěže se diváci,
jako potenciální soutěžící, účastní zasláním odkazu na své autorské video, ve
kterém osobně vystupuje, a vyplněním webového formuláře v době trvání
soutěže a to v termínu od 15.5.2018 00:00:00 do 23.5.2018 23:59:59 hod.
2. Odkaz na autorské video je třeba nahrát do formuláře na webové stránce
www.vlaknroll.cz
3. Link na video musí vést na webovou službu YouTube.
4. Téma autorského videa není nijak omezeno. Video nesmí porušovat práva
třetích osob, nesmí být v rozporu s právními předpisy a nesmí být v rozporu s
dobrými mravy (nesmí obsahovat erotické materiály, vulgarismy atd.). Za
případnou vzniklou škodu odpovídá soutěžící.
5. Originál autorského videa musí být na webovou službu Youtube nahrán
nejdříve 1.1.2018 a nejpozději 23.5.2018.
6. Autorské video nesmí být delší než 10 minut.
7. Po nahrání linku na autorské video nesmí být video ani jeho popis nijak
soutěžícím měněno. Součástí popisku musí být k videu musí být #vlaknroll.
8. Pořadatel vyhodnotí všechna videa soutěžících do 24.5.2018, posoudí splnění
podmínek soutěže a zveřejní všechna videa, která splňují podmínky soutěže na
stránce www.vlaknroll.cz
9. Hodnocení autorských videí probíhá dvěma způsoby:
a) odborná porota složená z influencerů a pořadatele vybere 8 videí / 8
soutěžících plus
b) další 2 videa / soutěžící budou vybráni na základě počtu hlasů, které
video získá od momentu přihlášení do soutěže, čili vložení linku videa
do registračního systému na stránce www.vlaknroll.cz
Těchto 10 vybraných soutěžících bude následně pozváno na osobní
setkání s influencery (casting). To proběhne v termínech 25. –
31.5.2018 v Praze a v Pardubicích.

10. Vybraní soutěžící budou kontaktováni na email a telefonicky. Pokud soutěžící
nebude na výzvu organizátora reagovat do 12 hodin, organizátor automaticky
vybere dalšího v pořadí.
11. Na castingu budou z 10 soutěžících následně vybráni 4 hlavní soutěžící, kteří
se zúčastní dalšího kola soutěže. Tito 4 soutěžící vyhrávají obě části vedlejší
výhry - Účast ve dvou videích influencerů, Pozvání na Finále soutěže. Zbylých
6 soutěžících budou náhradníci, kteří vyhrávají jednu část vedlejší výhry –
Pozvání na Finále soutěže.
2. kolo soutěže
12. 4 vybraní soutěžící vytvoří soutěžní tým s vybranými influencery (1 influencer
+ 1 soutěžící). Soutěžící berou na vědomí, že pro účast v 2. kole budou
povinni uzavřít s pořadatelem uměleckou smlouvu. Umělecká smlouva je
podmínkou účasti soutěžících v 2. kole soutěže.
13. Týmy se v průběhu 8 dní zúčastní 8 cest (soutěžních výletů) po České
republice. Na těchto cestách bude úkolem týmů plnit zadané úkoly od
pořadatele a organizátora a natáčet z těchto cest společné reportáže.
14. Soutěžní reportáže budou postupně zveřejňovány zejména na webu
www.vlaknroll.cz
15. Diváci webu www.vlaknroll.cz ohodnotí soutěžní reportáže týmů. Diváci mohou
reportáže ohodnotit známkou 1-5, při zodpovězení kvízové otázky i známkou
6.
16. Hlavní výhru v soutěži vyhrává soutěžící z týmu, který bude mít nejlépe
divácky ohodnocené reportáže (nejvyšší průměr hodnocení všech reportáží).
17. Hlavní výhra bude předána výherci v Praze při Závěrečném finále dne
29.6.2018, na kterém budou vyhlášeny výsledky této soutěže.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:
Pořadatel tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění („Zákon“) a Nařízením 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, sděluje účastníkům akce následující informace týkající se zpracování jejich
osobních údajů:
a) Správcem jsou České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody
1222, PSČ 11015, IČ 70994226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039;

b) Zpracovatelem je společnost Innovate, s.r.o., IČ: 26705745, se sídlem Praha
4 - Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88598;
c) Účelem zpracování osobních údajů účastníků soutěže je pořádání soutěže
(její organizování, komunikace apod.) „Vlak ´n ´roll“ ve smyslu těchto
pravidel;
d) Předmětem zpracování budou osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu (i)
jméno, (ii) příjmení, (iii) adresa v rozsahu ulice, číslo popisné, město, PSČ, iv)
e-mailová adresa v) telefonní číslo a vi) podobizna (audiovizuální dílo);
e) Osobní údaje účastníků soutěže budou zpracovávány po dobu 24 měsíců;
f) Osobní údaje účastníků soutěže vložené do formuláře www.vlaknroll.cz
nebudou zpřístupněny žádné třetí osobě, nebudou přeneseny do žádné třetí
země a ani nebudou v jakékoli formě zveřejněny vyjma webové stránky
pořadatele, na které mohou být zveřejněny osobní údaje v rozsahu (i) jméno,
(ii) příjmení, (iii) město, a iv) podobizna (audiovizuální dílo).
g) Účastník soutěže má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu
osobních údajů. Účastník soutěže má právo i na přenositelnost osobních
údajů.
h) Pokud by se účastník soutěže domníval, že správce nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
a. Požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b. Požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo
likvidaci osobních údajů.
i) Účastník soutěže, při podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány
neoprávněně, může podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky
návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.
j) Účastník soutěže má dále právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním
osobních údajů. Pokud účastník soutěže odvolá svůj souhlas se zpracováním
osobních údajů, bude ukončena jeho účast v soutěži. Odvoláním souhlasu
však nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě
uděleného souhlasu před jeho odvoláním.

k) Účastník soutěže může využít svého práva zasláním příslušného požadavku
poštou na adresu zpracovatele.
l) Účastník soutěže bere na vědomí, že úprava zpracování osobních údajů dle
těchto Pravidel se nijak nedotýká pravidel zpracování osobních údajů
kanálem YouTube společnosti Google, Inc.
Osobní údaje shromážděné v průběhu soutěže budou použity za účelem vedení
soutěže dle těchto pravidel.
Soutěžící svou účastí v soutěži výslovně udělují souhlas s tím, že v případě jejich
výhry může organizátor soutěže zveřejnit jejich osobní údaje a informaci o jejich
výhře na dobu 24 měsíců na webové stránce www.vlaknroll.cz. Osobní údaje, které
je organizátor oprávněn zveřejnit (vedle podobizny v audiovizuálním díle) jsou dále:
křestní jméno výherce, příjmení výherce a město, ze kterého výherce pochází (např.
Pavel Novák, Praha). Dále souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor zveřejnili
informace o jeho případné výhře na webové službě YouTube, na sociálních sítích a ve
všech médiích, které budou o soutěži informovat.

Účastí v soutěži projevuje účastník výslovný souhlas se zpracováním svých
osobních údajů v tomto znění:
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu (i) jméno, (ii) příjmení,
(iii) adresa v rozsahu ulice, číslo popisné, město, PSČ, (iv) e-mailová adresa, v)
telefonní číslo a vi) podobizna (audiovizuální dílo), a to správcem České dráhy, a.s.,
se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015, IČ 70994226, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039 a
zpracovatelem společností Innovate, s.r.o., IČ: 26705745, se sídlem Praha 4 - Nusle,
Bělehradská 237/11, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 88598, a to za účelem účasti v soutěži „Vlak ´n ´roll“
dle těchto pravidel.
Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu 24 měsíců, resp. na dobu do odvolání souhlasu,
a prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé, a že jsem si vědom všech práv
vyplývajících ze Zákona, a to zejména práva přístupu k osobním údajům, právu na
vysvětlení jejich zpracování, práva na jejich opravu, blokování, doplnění, možnosti
kdykoli a bezplatně požádat o ukončení zpracování mých osobních údajů a jejich
likvidaci, práva peněžité náhrady v případě porušení mého práva na lidskou
důstojnost, osobní čest, dobrou pověst, jakož i o práva obrátit se v případě
nejasností a sporů na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění
opatření k nápravě.
Další důležité podmínky soutěže:

1. Soutěžící zúčastněním se soutěže souhlasí s pravidly této soutěže.
2. Účastí v soutěži dává soutěžící pořadateli a organizátorovi souhlas s užíváním
a úpravou autorského videa (licence) pro účely soutěže a to v souladu
s těmito Podmínkami. Licence je poskytována jako časově a místně
neomezená. Soutěžící prohlašuje, že tato licence není v rozporu s licenčními
oprávněními kanálu YouTube společnosti Google, Inc.
3. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady změnit pravidla
soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž předčasně ukončit, prodloužit,
zrušit či pozastavit. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech
soutěže, bude toto učiněno ve formě písemného dodatku k těmto pravidlům,
který bude zveřejněn.
4. Úplné aktuální znění pravidel soutěže bude po dobu konání soutěže nepřetržitě
k dispozici na www.vlaknroll.cz a zároveň uloženo v písemné podobě na
adrese Innovate, s.r.o., Praha 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 14000.
5. V případě dotazů se soutěžící mohou obracet na Infomail Organizátora na emailové adrese: info@vlaknroll.cz
6. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v
soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o
jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli
ze soutěžících v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, jednal v
rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či škod, které by
vyloučením mohly soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem
soutěže lze Organizátorovi zaslat doporučeně do 3 pracovních dnů od
ukončení soutěže pouze písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto
pravidlech. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí
Organizátora o námitce je konečné. Případná výhra přejde na soutěžícího,
který bude další v pořadí.
7. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou.
8. Na výhru se nevztahuje záruka za vady a jakost. Výherce není oprávněn výhru
u pořadatele reklamovat.
9. Pořadatel může vložit odkaz soutěže na web Facebook. Tato soutěž však není
žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností
Facebook, Inc. a nijak s ní nesouvisí. Pořadatel i Organizátor tímto osvobozují
společnost Facebook, Inc. od všech závazků.
10. Výhra hlavní výhry v soutěži podléhá zdanění podle § 10 odst. 1 písm. ch)
zákona o daních z příjmů, přičemž daň odvede pořadatel soutěže.
11. Tyto pravidla a všechny závazky z nich vyplývající se řídí právním řádem České
republiky.

V Praze dne 14.5.2018

