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1. Organizátorem soutěže s názvem „Elektronika pro každý den!” (v dalším označované jako 

„Soutěž”) je Transfer Multisort Elektronik, společnost s ručením omezeným se sídlem na ulici 

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polsko; registrovaná v Okresním soudním registru vedeném při 

Okresním soudu pro Łódź-Śródmieście v Lodži XX. Obchodní oddělení  OSR pod číslem 

0000165815, NIP 729-010-89-84, Regon 473171710, výše základního kapitálu 3.300.000 PLN (v 

dalším označovaná jako „TME”). 

2. Soutěž probíhá od 5. října 2015 00:00 hod. do 31. října 2015 23:59 hod. 

3. K účasti v Soutěži se lze přihlásit kdykoliv v průběhu jejího trvání.  

4. Účast v Soutěži je bezplatná a dobrovolná.  

5. Soutěž spočívá v tom, že osobně vytvoříte jednu fotografii tematicky spojenou s elektronickými 

a elektrotechnickými součástkami, dílenským vybavením nebo průmyslovou automatizací včetně 

krátkého popisu toho, co představuje, a odešlete na adresu image@tme.eu při splnění všech 

formálních podmínek uvedených v těchto Pravidlech. TME vybere 13 snímků ze všech poslaných 

fotografií, které splňují kritéria uvedená v Pravidlech, které budou dle názoru soutěžní komise 

nejzajímavější, nejnápaditější a výjimečné. 

6. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně způsobilá k 

právním úkonům (v dalším označovaná jako „Účastník”), která splňuje všechny následující 

podmínky:  

a. Účastník se seznámil s těmito Pravidly včetně Přílohy č. 1 a souhlasí s nimi; 

b. Účastníkem je fyzická osoba, která: 

- je zákazníkem minimálně jedné z následujících společností: TME Czech Republic s.r.o., 

TME Hungary Kft., Transfer Multisort Elektronik s.r.l., TME Slovakia s.r.o., TME Germany 

GmbH, Transfer Multisort Elektronik S.L.U, z nichž každá se označuje individuálně jako 

„Společnost” a všechny dohromady jako „Společnosti”, nebo 

- je zaměstnancem fyzické osoby provádějící hospodářskou činnost, která je zákazníkem 

minimálně jedné ze Společností, nebo 

- je zaměstnancem nebo společníkem nebo členem orgánu subjektu, který je 

zákazníkem alespoň jedné ze Společností (včetně společnosti, sdružení, nadace). 

c. Účastník má bydliště na území státu, ve kterém má sídlo Společnost, jejíž je 

zákazníkem nebo zaměstnancem, společníkem či členem orgánu zákazníka. 

d. Účastník ani členové jeho nejbližší rodiny nejsou v pracovním poměru k žádné ze 

Společností, jejímž je zákazníkem. Za členy nejbližší rodiny, o nichž se hovoří výše, se 

považují: předci, potomci, sourozenci, manželé/lky, rodiče a sourozenci manželů/lek, 

osoby v adoptivním vztahu, jak rovněž v péči nebo opatrovnictví; 

e. Přihlášený snímek je fotografie, kterou vytvořil Účastník s použitím technik digitální 

fotografie; 

f. Fotografie přihlášená do Soutěže je výsledkem individuální tvůrčí práce Účastníka; 

g. Účastníkovi náležejí plná osobnostní a majetková autorská práva k přihlášené fotografii; 

h. Osobnostní a majetková autorská práva Účastníka k přihlášené fotografii nejsou žádným 

způsobem omezena ani zatížena; 

i. Přihlášená fotografie nenarušuje jakákoliv práva třetích osob, včetně autorských práv a 

osobních práv třetích osob; 

j. Na přihlášené fotografii není vyobrazena jakákoliv osoba; 

k. Přihlášená fotografie nebyla nikdy předtím publikovaná. 

7. Správná přihláška má podobu e-mailu zaslaného na adresu image@tme.eu od 5. října 2015 00:00 

hod. do 31. října 2015 23:59 hod. obsahujícího: 

a. fotografii s minimálním rozlišením 10 Mpix a maximální velikostí souboru 10 MB ve 

formátu jpg; 

b. krátký popis toho, co fotografie představuje;  

mailto:image@tme.eu
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c. údaje o Účastníkovi: číslo klienta, který používá při nákupu ve Společnosti nebo název, 

adresa a DIČ firmy, jméno a příjmení Účastníka, název státu, ve kterém má Účastník 

bydliště a adresu e-mailu, na kterou bude moci TME směrovat korespondenci týkající se 

Soutěže, 

přičemž za datum přihlášky je považováno datum a hodina, kdy e-mail přišel do poštovní 
schránky TME. 

8. Do Soutěže budou zařazeny pouze správné přihlášky. 

9. Přihlášené fotografie mohou být pouze unikátní snímky, vytvořené speciálně pro potřeby 

Soutěže. Snímky, které jsou již dostupné na internetu v jiných servisech, budou 

diskvalifikovány. Snímky s tématikou urážlivou, vulgární, nacistickou, urážející náboženské 

cítění atd. nebudou rovněž zařazeny do Soutěže. 

10. Veškeré digitální modifikace (fotomontáž) za účelem Soutěže budou diskvalifikovány. 

11. Každý Účastník může zaslat pouze jeden snímek. V případě, že přihlásí více než jeden snímek, 

bude do Soutěže zařazen první snímek, který Účastník přihlásil, z pořadí, jak postupně 

přicházely. 

12. V případě, že v jednom e-mailu bude zaslán více než jeden snímek, budou diskvalifikovány 

všechny a do Soutěže nebude zařazen ani jeden z nich. 

13. Jedna přihláška nesmí obsahovat snímky více než jednoho Účastníka Soutěže.   

14. Účastník má právo odstoupit od Soutěže v kterékoliv její etapě doručením vhodného písemného 

prohlášení. Rezignace je pro TME závazná od okamžiku doručení tohoto prohlášení.  

15. Účast v Soutěži znamená přijetí ustanovení obsažených v těchto Pravidlech a Příloze č. 1.  

16. Účastník Soutěže, který nepostupuje ve shodě se zásadami uvedenými v těchto Pravidlech, 

může být rozhodnutím TME diskvalifikován nebo zbaven práva získat cenu.  

17. TME přísluší právo vyloučit s okamžitou účinností Účastníka ze Soutěže, jak i odmítnout přiznat 

mu cenu v případě, že Účastník uvedl nepravdivé nebo neúplné údaje, které jsou požadovány a 

nutné pro přiznání ceny. 

18. Přihlášením snímku do Soutěže se Účastník zavazuje, že uzavře před uplynutím termínu vydání 

ceny smlouvu o přechodu majetkových autorských práv k oceněné fotografii na TME za 

podmínek popsaných v Příloze č. 1 těchto Pravidel. 

19. Přihlášením fotografie do Soutěže Účastník souhlasí, aby v případě, že bude Účastník oceněn, 

TME publikovalo osobní údaje Účastníka, tj. jméno a příjmení, na internetové stránce 

www.tme.eu a dalších místech a v jiné formě (spolu s oceněným snímkem), včetně tištěné, 

zejména v letáku, katalogu, kalendáři, reklamě v tisku, pro propagační, reklamní a 

marketingové účely TME a Společností.   

20. TME jmenuje tříosobovou komisi (v dalším označovanou jako „Soutěžní komise”), která ze všech 

řádně přihlášených fotografií vybere třináct nejzajímavějších, nejnápaditějších a výjimečných 

snímků, přitom zohlední mj. jejich sounáležitost s tématikou Soutěže, obsah, kompozici a 

uměleckou hodnotu. 

21. Pro zajištění nestrannosti Soutěžní komise budou přihlášené fotografie, které budou komisi 

předány, anonymizovány. 

22. Autor každé fotografie, kterou vybere Soutěžní komise, obdrží cenu v podobě tabletu Lenovo 

A7-10F MT8127 včetně paměťové karty 32 GB a vhodného pouzdra v celkové hodnotě 462,60 

PLN. 

23. Ke každé věcné ceně uvedené v odstavci 22 bude přiznána doplňující peněžní cena ve výši 51 

PLN (padesát jedna zlotých), tj. ve výši příslušné dani z příjmu z cen, která nepodléhá výplatě a 

bude určena k uhrazení této daně.   

24. TME neumožňuje záměnu ceny za ekvivalentní peněžní hotovost.   

25. Účastníkovi nepřísluší právo výměny ceny za jinou, jak rovněž právo přenést nárok na vydání 

ceny na osobu třetí. 
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26.  Přihlášení fotografie do Soutěže znamená, že se Účastník rozhodl k prvnímu zpřístupnění 

přihlášené fotografie veřejnosti a souhlasí s jejím šířením. 

27. Informace o výsledku Soutěže se bude zveřejněna na internetové www.tme.eu do 

13. listopadu 2015.  Bude zveřejněno jméno a příjmení Účastníků, jejichž snímky byly oceněny. 

Oceněný Účastník bude informován o přiznání ceny elektronickou cestou. 

28. Podmínkou pro předání ceny je uzavření smlouvy mezi TME a Účastníkem, jehož fotografie byla 

oceněna, o převodu majetkových autorských práv k oceněnému snímku na TME, za podmínek 

popsaných v příloze č. 1 těchto Pravidel. Po vyhlášení výsledků Soutěže TME předá oceněnému 

Účastníkovi text smlouvy podle vzoru tvořícího Přílohu č. 1 Pravidel, který je Účastník povinen 

podepsat a zaslat na své náklady do sídla TME. Cena bude představovat odměnu za převod 

majetkových autorských práv k oceněné fotografii. 

29. Cena bude odeslána oceněnému Účastníkovi kurýrem na adresu, kterou uvedl, na území státu, 

ve kterém má sídlo Společnost, jejímž je zákazníkem nebo společníkem nebo členem orgánu 

zákazníka, do 14 dnů od okamžiku, kdy tentýž Účastník sdělí korespondenční adresu, na kterou 

má být cena zaslána, a splnění podmínek, uvedených v odstavci 28 výše. 

30. Cena je považována za příjem Účastníka z jiných titulů ve smyslu polského zákona ze dne 26. 

července 1991 o dani z příjmu fyzických osob (úplné znění viz Sbírka zákonů z roku 2012, pol. 

361 včetně pozdějších změn) a podléhá zdanění daní z příjmu fyzických osob.  Cena bude 

Účastníkovi vydána ve shodě s ustanoveními téhož zákona. Za odvedení příslušné daně z cen 

polským daňovým orgánům zodpovídá TME. 

31. TME si vyhrazuje právo rozhodnout o nepoužití fotografie, přestože byla oceněna. 

32. Správcem osobních údajů účastníků Soutěže je TME. Osobní údaje Účastníka Soutěže: jméno a 

příjmení, e-mailová adresa, v případě oceněných Účastníků také jména rodičů, datum a místo 

narození, identifikační číslo poplatníka a stát jeho vydání a druh identifikačního čísla 

poplatníka, druh a číslo dokladu totožnosti, bydliště Účastníka budou zpracovávány v rozsahu 

nutném pro organizaci Soutěže (v rozsahu a pro účely spojené s realizací Soutěže, včetně 

vyhlašování jejích výsledků, vydání cen a pro účetní a daňové výkaznictví). Každý Účastník 

Soutěže má právo nahlížet do údajů, které se jej týkají, a je opravovat a také právo kontroly 

těchto údajů a další oprávnění stanovená zákonem na ochranu osobních údajů. Sdělení osobních 

údajů v souvislosti s účastí v Soutěži je dobrovolné, avšak nesdělení těchto údajů znemožňuje 

účast v Soutěži. 

33. Přihlášením fotografie do Soutěže vyjadřuje Účastník souhlas se zpracováním svých osobních 

údajů v rozsahu nutném pro organizaci a realizaci Soutěže za účelem a v rozsahu popsaném v 

bodu 32. výše. 

34. Po ukončení Soutěže a předání cen Účastníkům, jejichž fotografie byly oceněny, odstraní TME 

všechny e-maily se snímky, které byly zaslány do Soutěže, ale nebyly oceněny, jak rovněž zničí 

všechny výtisky snímků. 

35. TME si vyhrazuje právo provést změny ustanovení Pravidel z vážných důvodů, pod podmínkou, že 

takové změny nenaruší práva nabytá Účastníky Soutěže. Veškeré provedené změny ustanovení 

Pravidel bude obsahovat Příloha těchto Pravidel, která se stane integrální částí těchto Pravidel. 

36. V záležitostech neupravených těmito Pravidly se použijí příslušné předpisy polského práva, 

zejména ustanovení Občanského zákoníku. 

37. Tato pravidla nabývají platnosti dnem 5. října 2015 a jsou dostupná v sídle TME a na internetové 

stránce www.tme.eu v kolonce „Události”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tme.eu/
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Příloha č. 1 k Pravidlům Soutěže „Elektronika pro každý den!” 

 

VZOR SMLOUVY  

Smlouva o převodu vlastnictví a autorských práv k oceněné fotografii 

uzavřená mezi: 

TRANSFER MULTISORT ELEKRONIK společnost s ručením omezeným v Lodži, ul. Ustronna 41, 93-

350 Łódź; zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu pro Łódź-Śródmieście v Lodži, XX. 

oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem OSR 0000165815, se základním kapitálem 

3.300.000 PLN, NIP: 729-010-89-84, 

zastoupená: ………………………………………………… 

zvaná v dalším TME,  

a 

Panem/Paní ………………………………… bytem ………………………………, datum narození:………………………, místo 

narození…………………….………, jméno otce:………………, jméno matky:……………………., identifikační číslo 

poplatníka  ………………………, stát vydání identifikačního čísla poplatníka a jeho 

…………………………………., druh a číslo dokladu totožnosti  

………………………………………, zvanou/ým v dalším Účastníkem. 

 

§ 1 

1. Účastník prohlašuje, že samostatně vytvořil fotografii, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 

označovanou dále ve smlouvě jako „Práci”, která byla oceněna v soutěži s názvem „Elektronika pro 

každý den!” organizovanou TME (označované dále jako „Soutěž”) a má všechna práva, včetně práva 

autorského, k Práci, která nejsou ničím zatížena. 

2. Navíc Účastník prohlašuje a zaručuje, že: 

a) Práce nebyla nikdy dříve publikována; 

b) žádné třetí osobě neudělil licenci opravňující používání Práce ani takovou licenci v 

budoucnosti třetím osobám neudělí; 

c) Účastník má výlučné právo udělit svolení k nakládání a používání Práce. 

§ 2 

1. Účinkem této smlouvy převádí Účastník na TME v okamžiku, kdy přebírá cenu, o níž je řeč v §3 

smlouvy, bez další náhrady veškerá majetková autorská práva k Práci, bez jakýchkoliv časových 

a teritoriálních omezení na veškeré, v okamžiku uzavření smlouvy známé oblasti použití, 

zejména uvedená v paragrafu 50 zákona ze 4. února 1994 o autorském právu a právech 

příbuzných (t.j. Sbírka zákonů z r. 2006,  90, pol. 631 včetně změn), v tom zejména právo na: 

a. zaznamenávání a rozmnožování Práce libovolnými technikami, včetně tiskařské, 

reprografické techniky, magnetického zápisu, digitální technikou v neomezeném počtu 

exemplářů a na nosiče všeho druhu; 

b. uložení Práce do pamětí počítačů a serverů počítačových sítí, včetně těch obecně 

dostupných; 

c. obchod s exempláři, na kterých byla Práce zaznamenána, zejména právo na uvádění na 

trh, půjčování, pronájem exemplářů Práce; 

d. šíření Práce jiným způsobem, než je uvedeno v bodech a–c, zejména právo na veřejné 

vystavení a promítání Práce a také právo na veřejné zpřístupnění Práce takovým 

způsobem, aby kdokoliv mohl mít k němu přístup v místě a čase, který si zvolí, v tom 

zejména na internetových stránkách TME a jeho dceřiných společností: TME Czech 

Republic s.r.o., TME Hungary Kft., Transfer Multisort Elektronik s.r.l., TME Slovakia 

s.r.o., TME Germany GmbH, Transfer Multisort Elektronik S.L.U, zvaných dále společně 

jako „Společnosti”, a navíc veškerých forem internetového přenosu a šíření 

prostřednictvím telefonních sítí, zejména pomocí mobilního telefonu a dalších 

digitálních zařízení; 
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e. rozmnožování a šíření soutěžní Práce v reklamních, propagačních a marketingových 

materiálech TME nebo Společností, zejména v rámci tištěných letáků, katalogů, 

kalendářů, reklam v tisku; 

f. přizpůsobování, provádění adaptací, předělávek, změn formátu Práce za účelem její 

publikace a také využívání Práce v podobě předělávek, použití částí a/nebo 

přemontování pro reklamní a marketingové účely TME nebo Společností.  

2. V okamžiku převzetí ceny, o níž je řeč v §3 smlouvy, Účastníkem nabývá TME bez další 

náhrady právo na povolování vykonávání závislých autorských práv ke všem zpracováním 

Práce (závislá práva) bez jakýchkoliv časových či teritoriálních omezení ve všech oblastech, 

známých v okamžiku pořádání Soutěže, uvedených v paragrafu 50 zákona ze 4. 2. 1994 o 

autorských právech a právech příbuzných (Sbírka zákonů z r. 2006,  částka 90, pol. 631 

včetně změn), včetně oblastí uvedených v ustanovení 1 výše. TME je výlučně oprávněno 

povolovat vykonávání závislého autorského práva k Práci.   

3. V okamžiku převzetí ceny, o níž je řeč v §3 smlouvy, zmocňuje Účastník TME k vykonávání 

osobnostních autorských práv ohledně Práce a provádění dohledu nad způsobem užívání Práce.  

Navíc se Účastník zavazuje, že nebude vůči TME vykonávat osobnostní autorská práva ohledně 

Práce a že zejména nebude žádat: 

a) označování Práce a zpracování Práce svým jménem nebo pseudonymem,  

b) dodržení nenarušitelnosti obsahu a formy Práce, vzhledem k povolení TME provádět změny 

a zpracovávat,  

c) vykonávání dohledu nad způsobem užívání Práce,  

d) uvádění tvůrce a názvu Práce (prvotního díla) na exemplářích zpracování. 

4. Přihlášení Práce do Soutěže představuje rozhodnutí Účastníka k prvnímu zpřístupnění Práce 

veřejnosti a vyjádření souhlasu se šířením Práce. 

5. V okamžiku převzetí ceny, o níž je řeč v §3 smlouvy, přechází na TME vlastnictví exemplářů, na 

kterých byla Práce zaznamenána, bez závazku, aby TME platilo zvlášť jakoukoliv náhradu.  

6. Účastník svoluje, aby TME provádělo změny Práce, vytvořené Účastníkem, bez zvláštní náhrady. 

7. Účastník, bez zvláštní náhrady, svoluje, aby TME zpracovávalo Práci, kterou vytvořil Účastník, a 

aby TME spravovalo zpracování a používání zpracování Práce, kterou vytvořil Účastník, bez 

žádných omezení, co se týče času a teritoria. 

§ 3 

Převod vlastnických práv k Práci a majetkových autorských práv k Práci v oblastech používání 

stanovených ve smlouvě a udělení veškerých svolení a zmocnění v rozsahu stanoveném v této 

smlouvě na TME nastává, jako výsledek vyhlášení Účastníka v Soutěži, výměnou za přiznanou cenu v 

podobě tabletu Lenovo A7-10F MT8127 včetně paměťové karty 32 GB a příslušného pouzdra v 

celkové hodnotě 462,60 PLN (čtyř set šedesáti dvou zlotých) a doplňující peněžní ceny ve výši 51 

PLN (padesát jedna zlotých) nepodléhající výplatě, určené na pokrytí daně z příjmu v podobě ceny 

dle předpisů polského práva, bez další náhrady. 

 

§ 4 

1. Správcem osobních údajů Účastníka uvedených ve smlouvě je Transfer Multisort Elektronik sp. z 

o.o. se sídlem v Lodži, (93-350) na ul. Ustronnej 41. Osobní údaje budou zpracovávány a 

zpřístupněny pro účely spojené s uzavřením a realizací této smlouvy. Účastníkovi přináleží právo 

přístupu k obsahu svých údajů a jejich úprav. Sdělení údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro 

realizaci výše uvedených záměrů.  

2. Účastník vyslovuje souhlas se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jména a příjmení za 

účelem označení autora Práce na jednotlivých exemplářích Práce, zejména těch publikovaných 

v reklamních, propagačních a marketingových materiálech TME nebo Společností. 

§ 5 

1. Příloha č. 1 – oceněná Práce – tvoří integrální část této smlouvy. 



 Pravidla soutěže o věcné ceny pod heslem 

„Elektronika pro každý den!” 
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2. Veškeré změny této smlouvy musejí být v písemné formě, jinak jsou neplatné. 

3. Pokud kterékoliv z ustanovení této smlouvy bude prohlášeno za neplatné nebo nepoužitelné, 

nesnižuje to platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy a strany se dohodnou na uzavření 

dodatku ke smlouvě, jehož obsah bude odpovídat jejímu účelu a současně bude co nejbližší 

záměrům vyjádřených v ustanovení, které bylo prohlášeno za neplatné nebo nepoužitelné. 

4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se použijí příslušné předpisy polského práva.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou jazykových verzích: anglické a české. V případě 

nesrovnalostí má přednost anglická verze. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou identických exemplářích, po jednom pro každou ze stran. 

 

 

 

 

………………………………………………………….               …………………………………………………………         

TME                                                                                       Účastník 


