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Fotografická soutěž „PFP tvýma očima“ 

1. Forma: 

Tematická fotografická soutěž, zakončená výstavou ohodnocených a dalších vybraných 

snímků v prostorách PF Plasty CZ s.r.o. 

Soutěž je vypsaná ve dvou samostatných kategoriích: 

• Kategorie A – výrobky / produkty PF Plasty CZ s.r.o. 

• Kategorie B – život v PF Plasty CZ s.r.o. 

Soutěžní snímky v těchto kategoriích budou hodnotit samotní zaměstnanci prostřednictvím 

hlasování na facebooku společnosti PF Plasty https://www.facebook.com/pf.plasty.7 

Tato soutěž není žádným způsobem pořádána, organizována, sponzorována, podporována, 

vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook a nijak s ním nesouvisí. 

Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení se soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči 

Účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace 

Organizátorovi soutěže, a nikoliv Facebooku 

2. Termín soutěže 

Soutěž probíhá v termínu od termínu od 25.června 2021 do 25.července 2021 včetně (dále 

jen „Termín soutěže“), přičemž rozhodující je datum doručení e-mailu na adresu určenou 

Organizátorem.  

3. Účastníci a podmínky účasti: 

Účastník je způsobilý k účasti v soutěži, pokud:  

• je v hlavním pracovním poměru nebo pracuje na základě dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměru u společnosti PF Plasty CZ, s.r.o.;  

• plní podmínky stanovené v těchto pravidlech (dále jen „Pravidla“) a bude tato Pravidla 

akceptovat a dodržovat, a to včetně jakýchkoliv jejich případných změn;  

• je autorem zaslané fotografie;  

• zašle do soutěže celkem jednu (1) až pět (5) různých fotografií;  

• ke každé fotografii doplní datum a místo pořízení fotografie a její stručný popis (například 

identifikace výrobku, místa, jména osob na fotografii apod.); 

• pokud jsou na fotografii identifikovatelné osoby, je nutné dodat souhlas uvedených osob se 

zveřejněním fotografie a případném vystavení v prostorách společnosti PF Plasty CZ s.r.o., to 

není nutné, jedná-li se o Účastníka (selfie).  

Soutěže se může dobrovolně zúčastnit každá plně svéprávná osoba starší osmnácti (18) let 

splňující podmínky těchto pravidel soutěže, která v termínu soutěže zašle prostřednictvím e-

mailové adresy infobox@pfplasty.cz, soutěžní fotografii ve formátu JPG nebo PNG 

(případně zašle odkaz na úložiště dat, kde lze fotografie bez registrace snadno stáhnout)  

https://www.facebook.com/pf.plasty.7
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a poskytne své údaje v rozsahu jméno, příjmení a e‐mailová adresa, telefon, doručovací 

adresa (dále jen „Účastník“).  

Předpokládáme, že témata vyvolají řadu rozmanitých přístupů k fotografii. Osobité pojetí 

námětu je velmi vítané, avšak základní vazba k vyhlášeným tématům je podmínkou zařazení 

fotografie do soutěže. 

Podmínkou účasti v soutěži je zaslat výše uvedeným způsobem fotografii na téma:  

• výrobky / produkty společnosti PF Plasty CZ s.r.o.; - kategorie A 

• příroda a život ve společnosti PF Plasty CZ s.r.o.; - kategorie B 

 

Účastník odesláním fotografií PF Plasty CZ s.r.o., dále jen „Organizátorovi“ potvrzuje, že se 

seznámil s Pravidly, porozuměl jejich obsahu a s Pravidly bezvýhradně souhlasí. V případě 

porušení Pravidel ze strany Účastníka ztrácí tento Účastník právo na výhru.  

 

Účastník je povinen při pořizování fotografie či fotografií dodržovat veškerá pravidla 

stanovená obecně závaznými právními předpisy. V případě, že je fotografie pořizována 

v prostorách společnosti PF Plasty CZ s.r.o., případně během plnění pracovních úkolů, tak je 

Účastník povinen dodržovat i všechny interní směrnice a nařízení společnosti PF Plasty CZ 

s.r.o., včetně pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidel užívání osobních 

ochranných pracovních prostředků 

3. Ceny a hodnocení: 

Ceny v kategoriích A, B budou uděleny na základě hlasování zaměstnanců na facebookových 

stránkách společnosti PF Plasty CZ s. r.o. (https://www.facebook.com/pf.plasty.7).  Fotografie 

nesmí být hanlivé, urážlivé či jinak neetické a nesmí být v rozporu s platnými právními 

předpisy. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv (i dodatečně) ze soutěže vyřadit jakoukoliv 

fotografii, která bude v rozporu s předchozí větou nebo, o které se bude Organizátor 

domnívat, že může být v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy Organizátora. 

Výhercům budou rozděleny následující ceny:  

Výherci v kategorii A – Výrobky / produkty PF Plasty CZ s.r.o.:  

   1. místo:  3 000 bodů na kartu SODEXO + lahev kvalitního vína +  překvapení 

   2. místo:  2 000 bodů na kartu SODEXO + lahev kvalitního vína   

   3. místo:  1 000 bodů na kartu SODEXO  

  

Výherci v kategorii B - Život v PF Plasty CZ s.r.o.:  

   1. místo:  3 000 bodů na kartu SODEXO + lahev kvalitního vína +  překvapení 

   2. místo:  2 000 bodů na kartu SODEXO + lahev kvalitního vína   

   3. místo:  1 000 bodů na kartu SODEXO  

4. Zasílání snímků: 

Do všech soutěžních kategorií je možné zaslat 1-5 snímků od jednoho soutěžícího. 

Snímky zasílejte ve formátu JPG nebo PNG. Požadují se snímky v plném nativním rozlišení 

fotoaparátu, bez následného zmenšování nebo komprimace a bez vodoznaku nebo 

podobných znehodnocujících úprav. Maximální datový objem jednoho snímku je omezen na 

12MB. 

https://www.facebook.com/pf.plasty.7
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Autor zasláním snímků do soutěže dává organizátorovi souhlas s jejich využitím k propagaci 

soutěže a s vystavením snímků a s použitím pro potřeby Organizátora. 

5. Vyhlášení výsledků: 

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách společnosti PF Plasty CZ s.r.o., pod 

názvem soutěže PFP Tvýma Očima. Výherci obdrží zprávu o výsledcích telefonicky, popř. e-

mailem, dále budou informace k dispozici na informačních tabulích a zveřejněny ve zpravodaji 

PF Plasty. Pro komunikaci se soutěžícími bude použita e-mailová adresa uvedená při registraci 

do soutěže.  

7. Termíny: 

Fáze fotosoutěže Termín 

Vyhlášení soutěže 25.6.2021 

Příjem snímků od 25.6.2021 do 25.7.2021 

Vyhodnocení soutěže do 8.8.2021 

Vyhlášení výsledků 12.8.2021 

Předání cen 16.8.2021 

8. Závěrečná ustanovení: 

Účastník poskytuje Organizátorovi bezplatně výhradní licenci k užití fotografie a nebo 

fotografií zaslaných v rámci soutěže na e-mail infoboxfplasty.cz  (pro účely tohoto článku dále 

jen „Fotografie“), včetně licence k zařazení Fotografie do díla, ke zveřejnění Fotografie a k užití 

Fotografie v neomezeném rozsahu, tj. k užití všemi známými (byť ještě nevyužívanými) 

způsoby užití, bez omezení územního, časového, množstevního, bez omezení technologie či 

formátu, účelu užití a bez jakéhokoli jiného omezení, resp. též k takovému zařazení, 

zaznamenání, zveřejnění a/nebo jinému užití kterékoli části Fotografie, a to vše s tím, že tato 

licence zahrnuje zejména následující svolení (souhlasy), resp. výhradní oprávnění (práva):  

a) zpracovat, přetvořit, upravit a/nebo jinak změnit Fotografii nebo kteroukoli její část;  

b) spojit Fotografii (případně kteroukoli její část) s libovolnými autorskými díly a/nebo 

uměleckými výkony a/nebo jinými prvky (ať už autorskými, nebo neautorskými), resp. 

s jakýmkoli obsahem, a to v rámci vytvoření díla i mimo něj;  

mailto:soutez@pfplasty.cz
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c) Fotografii nebo kteroukoli její část (případně kterýkoli motiv z Fotografie) zařadit do 

(resp. užít pro účely vytvoření) libovolného díla nebo audiovizuálního díla nebo jiného 

zvukově obrazového záznamu či jiného autorského díla, případně do souborného díla 

nebo jiné kompilace a následně takový výsledný produkt užít v neomezeném rozsahu 

dle tohoto odstavce;  

d) užít Fotografii nebo kteroukoli její část, a to v neomezeném rozsahu,  

e) rozmnožovat a rozšiřovat Fotografii   

f) půjčovat a/nebo pronajímat Fotografii;  

g) vystavovat Fotografii nebo kteroukoli její část, a to též za účelem přímého nebo 

nepřímého obchodního či jiného hospodářského prospěchu;  

h) zpřístupňování Fotografie veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k Fotografii 

přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou 

sítí, vč. sítě internet;  

i) při sdělování veřejnosti opatřit Fotografii (případně kteroukoli její část) logem či jiným 

označením; a   

j) změnit název Fotografie a/nebo neuvést autora Fotografie,  

  

Součásti licence (jednotlivá svolení a oprávnění) uvedené v tomto odstavci je přitom 

organizátor oprávněn využít v jakékoli vzájemné kombinaci nebo prostřednictvím kterékoli 

třetí osoby.  

  

Licence se v rozsahu svolení a oprávnění k předmětům chráněným autorským zákonem 

(zejména k Fotografii) poskytuje na celou dobu trvání příslušných majetkových práv.  

  

V souladu s ustanoveními § 84 a § 85 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen 

„OZ“), Účastník souhlasí s tím, aby byla jeho podobizna na Fotografii, a aby Organizátor při 

propagaci soutěže a Organizátora jakýmkoliv způsobem zachytil jeho podobizny a zvukově 

obrazové a zvukové záznamy týkající se Účastníka a jeho projevů osobní povahy, a aby takové 

materiály užíval. Licence dle tohoto článku v rozsahu předmětů chráněných všeobecným 

osobnostním právem (osobnostních atributů) se poskytuje na dobu neurčitou.  

  

Organizátor není povinen licencí sjednaných v těchto Pravidlech využít. Licence se poskytují 

ode dne zaslání Fotografie na e-mail sinfoboxfplasty.cz, a to bez ohledu na to, kdy chráněné 

předměty, které se k nim vztahují, vzniknou. Účastník se zavazuje, že před poskytnutím licence 

dle těchto Pravidel neposkytl třetí osobě žádné svolení (souhlas) ani oprávnění (právo; ať už 

výhradní, nebo nevýhradní) ve vztahu k žádnému chráněnému předmětu, k němuž se licence 

dle těchto Pravidel vztahují.  

  

Organizátor je oprávněn svolení a oprávnění tvořící součást licence dle tohoto článku zcela 

nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně bez dalšího poskytnout třetí osobě, včetně oprávnění k 

mailto:soutez@pfplasty.cz
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dalšímu poskytování (zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně). Organizátor je též 

oprávněn oprávnění tvořící součást licence dle tohoto článku zcela nebo zčásti, úplatně nebo 

bezúplatně bez dalšího postoupit třetí osobě, včetně oprávnění k dalšímu postupování (zcela 

nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně).  

  

Jakákoliv licence či souhlas dle tohoto článku nezaniká vyřazením Účastníka nebo 

Fotografie ze soutěže.  

  

Vedle licencí a souhlasů dle tohoto článku Účastník dále výslovně uděluje souhlas s 

užitím jeho údajů v rozsahu jméno, příjmení a město/obec ve sdělovacích prostředcích, na 

webových stránkách Organizátora, včetně stránek Facebook, LinkedIn a v tištěných 

materiálech Organizátora v souvislosti s touto soutěží nebo Organizátorem. Účastník soutěže 

současně výslovně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít v souladu s § 84 a 

násl. OZ bezplatně jeho jméno a příjmení ve svých komunikačních materiálech a dále souhlasí 

s pořizováním obrazových a zvukových záznamů své osoby v souvislosti s touto soutěží a 

prezentací těchto záznamů.  

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Ochrana osobních údajů Účastníka je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, v platném znění, 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 (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů, dále jen „GDPR“).  

  

Účastník bere na vědomí zpracování svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa 

bydliště, e-mail a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v soutěžním 

mailu (dále společně jen „Osobní údaje“). Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s čl. 6 

odst. 1 písm. b) a f) GDPR pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z účasti v 

soutěži, včetně licencí, dále za účelem předání či doručení výhry v soutěži a za účelem 

propagace soutěže a Organizátora. Oprávněný zájem Organizátora spočívá v propagaci 

soutěže a Organizátora a v případné možnosti řádné obhajoby svých nároků v případě sporu 

s Účastníkem.  

  

Účastník má právo požadovat přístup k Osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 

GDPR, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo na 

přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 

GDPR. Účastník má právo vznést vůči Organizátorovi soutěže námitku proti zpracování jeho 

Osobních údajů. Požádá-li Účastník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je 

mu Organizátor  soutěže povinen tuto informaci předat.  

  

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění práv a povinností subjektů dle těchto 

Pravidel.  

  

Pokud by se Účastník domníval, že Organizátor soutěže nebo zpracovatel provádí zpracování 

jeho Osobních údajů, v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka nebo v 
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rozporu se zákonem nebo GDPR, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel 

jejich zpracování, může Účastník požádat Organizátora nebo zpracovatele o vysvětlení nebo 

požadovat, aby Organizátor nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.  

  

Účastník nemá povinnost Osobní údaje poskytnout, poskytnutí Osobních údajů je 

dobrovolné. Účastník však bere na vědomí, že bez poskytnutí Osobních údajů není možná 

účast Účastníka v soutěži.  

  

Účastník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je 

povinen bez zbytečného odkladu informovat Organizátora soutěže o změně ve svých 

Osobních údajích.  

 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si předložení identifikačního dokladu pro ověření 

totožnosti výherce. 

Pořadatel si vyhrazuje právo odstranit ze soutěže fotografii bez udání důvodu či bez 

předchozího či následného oznámení. 

 

Podmínkou ocenění je osobní nebo zastoupené převzetí ceny na předávání cen.  

Při nedostavení se na slavnostní vyhlášení může organizátor soutěže rozhodnout 

o propadnutí ceny bez náhrady. 

 


