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Pravidla soutěže s věcnými cenami pod heslem „Upravte konektor Harting a vyhrajte 

cenu!“ 
1. Organizátorem soutěže s názvem „Upravte konektor Harting a vyhrajte cenu!“ (dále jen: 

„Soutěž”) je Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. se sídlem na ul. Ustronna 41, 93-350 

Lodž, Polsko; registrovaná v Polském soudním rejstříku vedeném Okresním soudem 

pro Lodž-Śródmieście v Lodži, 10. Ekonomické oddělení PSR pod číslem 0000165815, 

DIČ 729-010-89-84, IČ 473171710, výše základního kapitálu: 3.300.000 zlotých (dále 

jen: „TME“). 

2. Soutěž trvá od 1. října 2019 od 00:00 hodiny do 27. října 2019 do 23:59 hod. (CEST). 

3. K účasti v Soutěži se můžete přihlásit kdykoliv během jejího trvání. 

4. Účast v soutěži je bezplatná a dobrovolná. 

5. Soutěž spočívá v odeslání jedné fotky prostřednictvím formuláře přihlášky kterou sami 

pořídíte a která bude představovat zajímavé, nestandardní použití konektoru Harting 

společně s krátkým textovým popiskem jeho použití při splnění všech formálních 

podmínek uvedených v těchto pravidlech. 

6. TME provede výběr 3 fotek spolu s jejich textovými popisky ze všech odeslaných 

přihlášek splňujících kritéria obsažená v Pravidlech, které budou dle názoru Soutěžní 

komise představovat nejzajímavější, nejnápaditější a výjimečná použití konektorů 

Harting. Soutěže se může účastnit fyzická osoba, která dovršila 18 let, a která má plnou 

schopnost k právním úkonům (dále jen: „Účastník), která splní všechny následující 

podmínky: 

a. Účastník se seznámil s těmito pravidly a jejich Přílohami (č. 1-2) a souhlasí s nimi; 

b. Účastník je fyzická osoba: 

- zákazník alespoň jedné z těchto společností: Transfer Multisort Elektronik Sp. z 

o.o., 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, TME Italia S.r.l., Transfer Multisort Elektronik B.V., Transfer 

Multisort Elektronik Ltd., z nichž je každá dále nazývána samostatně „Společnost“ 

a všechny společně „Společnosti“ nebo 

- zaměstnanec fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, která je 

zákazníkem alespoň jedné ze Společností, anebo 

- zaměstnanec nebo společník či člen orgánu subjektu, který je zákazníkem 

alespoň jedné ze Společnosti (vč. společnosti, sdružení, nadace); 

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

zákazníkem, nebo zaměstnancem či společníkem nebo členem orgánu zákazníka; 

d. Účastník ani členové jeho nejbližší rodiny nejsou v pracovním vztahu se žádnou 

ze společností, jíž je zákazníkem. Členy nejbližší rodiny uváděné výše se rozumí: 

příbuzní v přímé linii, potomci, sourozenci, manželé, manželky, rodiče a 

sourozenci manželů a manželek, osvojené osoby a osoby v péči nebo 

opatrovnictví;  

e. přihlášený snímek byl pořízen Účastníkem s použitím digitální fototechniky; 

f. snímek přihlášený do soutěže včetně textového popisku je výsledkem individuální 

tvůrčí činnosti Účastníka; 
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g. Účastníkovi náleží veškerá autorská individuální i majetková práva na přihlášený 

snímek a jeho textový popisek; 

h. individuální a majetková autorská práva Účastníka na přihlášený snímek včetně 

textového popisku nejsou žádným způsobem omezená ani zatížená; 

i. přihlášený snímek s textovým popiskem nenarušuje jakákoliv práva třetích stran, 

včetně autorských práv a osobnostních práv třetích stran; 

j. na přihlášeném snímku není zvěčněna žádná jiná osoba; 

k. přihlášený snímek s textovým popiskem nebyl předtím nikde zveřejněn. 

7. Správné přihlášení je provedeno s použitím formuláře přihlášky dostupného na adrese: 

https://www.tme4fun.eu/cz. Přihlášky budou přijímány v době od 1. října 2019 od 00:00 

hodiny do 27. října 2019 do 23:59 hod. (CEST).  

8. Správné vyplnění formuláře přihlášky spočívá v: 

a. uvedení osobních údajů: jméno a příjmení, zákaznické číslo, emailová adresa, 

na kterou bude TME moci zasílat korespondenci týkající se soutěže; 

b. přiložení fotografie s minimálním rozlišením 10 Mpix a maximální velikostí 

souboru 10 MB ve formátu jpg a přiložením krátkého textového popisu fotografie 

v místě uvedeném na formuláři; 

c. podání prohlášení o souhlasu s Pravidly soutěže, seznámení se s Informační 

doložkou týkající se zpracování osobních údajů a vyjádření souhlasu 

se zpracováním osobních údajů (při použití check-boxu dostupného v 

přihlašovacím formuláři). 

9. Za datum přihlášení se považuje data a hodina vyplnění a odeslání kompletního formuláře 

přihlášky. 

10. Soutěže se účastní jen správně vyplněné přihlášky. 

11. Přihlášené snímky s textovými popisky musí být unikátními fotkami s popisky 

vytvořenými speciálně pro potřeby soutěže. Snímky a textové popisky, které jsou již 

dostupné na internetu na jiných servisech, budou diskvalifikovány. Snímky a textové 

popisky s urážlivou, vulgární, nacistickou tématikou, urážející náboženské cítění atp. 

nebudou v soutěži rovněž zohledněny. 

12. Veškeré digitální úpravy (fotomontáž) snímků pro potřeby soutěže budou 

diskvalifikovány. 

13. Každý účastník může zaslat jen jeden snímek s textovým popiskem. V případě přihlášení 

více než jednoho snímku s textovými popisky se bude soutěže účastnit jen první snímek 

s textovým popiskem přihlášený pro daného Účastníka podle pořadí přijetí. 

14. V případě zaslání více než jednoho snímku s textovými popiskem v jednom přihlášení 

budou diskvalifikovány všechny snímky a žádný se nebude účastnit soutěže. 

15. Jedna přihláška nesmí obsahovat fotky s textovým popiskem více než jednoho Účastníka 

soutěže. 

16. Účastník má právo odstoupit ze soutěže v každé její etapě doručením příslušného 

písemného prohlášení na adresu sídla TME. Odstoupení je pro TME závazné v okamžiku 

doručené tohoto prohlášení. 

17. Účast v soutěži vyplněním a odesláním formuláře přihlášky znamená, že jste se seznámili 

s ustanoveními obsaženými v těchto Pravidlech a s Přílohami (č. 1-2) a že s nimi 

souhlasíte. 
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18. Účastník, který postupuje v rozporu se zásadami uvedenými v těchto Pravidlech, může být 

na základě rozhodnutí TME diskvalifikován nebo zbaven práva obdržet ocenění. 

19. TME má právo vyloučit Účastníka s okamžitým účinkem z účasti v soutěži, stejně jako 

odepřít mu ocenění v případě, že Účastník sdělil nesprávné nebo nekompletní požadované 

údaje nutné k přiznání ocenění a realizaci právních závazků ležících na TME. 

20. Přihlášením snímku s textovým popiskem k účasti v soutěži se Účastník zavazuje uzavřít 

před uplynutím termínu vydání ceny smlouvu o přenesení majetkových autorských práv 

k oceněné fotografii s textovým popiskem na TME dle podmínek uvedených v Příloze č. 1 

k těmto Pravidlům. 

21. Přihlášením fotografie s textovým popiskem do soutěže vyjadřuje Účastník souhlas 

se zveřejněním osobních údajů Účastníka, jako je jméno a příjmení, společností TME 

po vyhlášení výsledku: 

a) v případě přihlášeného snímku s textovým popiskem - včetně přihlášeného snímku a 

jeho textovým popiskem na profilech TME a Společností v sociálních médiích, např. 

na Instagramu, za účelem prezentace tohoto snímku a jeho textového popisku společně 

se snímky přihlášenými do soutěže jinými Účastníky. 

b) v případě oceněného snímku a jeho textového popisku - společně s oceněným 

snímkem a jeho textovým popiskem na internetových stránkách www.tme.eu a na 

jiných místech, včetně sociálních médií, např. na Instagramu a v jiné formě, včetně 

tištěné, především na letáku, v katalogu, kalendáři, tiskové reklamě, pro účely 

nabídek, reklam a marketingu spol. TME a Společností. 

22. TME svolá tříčlennou Komisi (dále jen „Soutěžní komise“), která provede výběr třech 

nejzajímavějších, nejnápaditějších a výjimečných snímků a jejich popisků ze všech 

správně přihlášených fotografií a jejich textových popisků, se zohledněním mimo jiné 

jejich shody s tématikou soutěže, obsahu, kompozice a umělecké hodnoty. 

23. Pro zajištění nestrannosti Soutěžní komise budou jí předložené fotografie s textovými 

popisky anonymizovány. 

24. Autor každé fotografie s textovým popiskem, kterou Soutěžní komise vyberte, obdrží cenu 

ve formě elektrické koloběžky Mi Electric Scooter Pro Black, kód výrobce: 

DDHBC02NEB, v hodnotě 2 199,00 PLN (slovy: dva tisíce sto devadesát devět zlotých) 

vč. DPH. 

25. Ke každé věcné ceně uvedené v odst. 24 výše bude přiznána doplňující finanční odměna 

ve výši 244 PLN (slovy: dvě stě čtyřicet čtyři zlotých), tzn. ve výši paušální daně z příjmu 

z cen, která nebude vyplacena, ale přiznána na úhradu zmíněné daně. 

26. TME neplánuje možnost změny věcné ceny na její ekvivalent v hotovosti. 

27. Účastník nemá právo požadovat výměnu ceny za jinou, stejně jako nemá právo přenést 

na třetí stranu nárok o vydání ceny. 

28. Přihlášení fotografie a jejího textového popisu do Soutěže znamená, že se Účastník 

rozhodl pro první zveřejnění přihlášené fotografie a jejího textového popisku a je 

vyjádřením souhlasu s jejím rozmnožováním. 

29. Informace o výsledku Soutěže bude zveřejněna na stránkách www.tme.eu do 18. listopadu 

2019. Zveřejněno bude jméno a příjmení Účastníků, jejichž snímky s textovými popisky 

byly oceněny. Oceněný Účastník bude informováno o ocenění, které mu bylo uděleno, 

elektronickou cestou. 
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30. Podmínkou pro přiznání ocenění je uzavření smlouvy o přenesení majetkových 

autorských práv k oceněnému snímku s textovým popisem na TME, mezi TME a 

Účastníkem, jehož fotografie s textovými popiskem byla oceněna, dle podmínek 

uvedených v Příloze č. 1 k těmto Pravidlům. Po oznámení výsledků Soutěže předá TME 

oceněnému Účastníkovi text smlouvy dle vzoru, který tvoří Přílohu č. 1 k Pravidlům, 

kterou musí Účastník podepsat a zaslat na své náklady do sídla TME. Ocenění bude 

obsahovat odměnu za přenesení majetkových práv k oceněné práci a udělení všech 

povolení a oprávnění v rozsahu uvedeném ve smlouvě, jejíž návrh tvoří přílohu k 

Pravidlům. 

31. Odměna bude zaslána na oceněného Účastníka kurýrní zásilkou na korespondenční 

adresu, kterou uvedl, na území státu, ve kterém má sídlo Společnost, jejímž je zákazníkem 

nebo zaměstnancem či společníkem nebo členem orgánu zákazníka, ve lhůtě 14 dnů od 

doručení správně vyplněné a podepsané smlouvy dle vzoru tvořícího Přílohu č. 1 k 

Pravidlům a splnění podmínek, které jsou uvedeny v odst. 30 výše: 

32. Odměna je považována za příjem Účastníka z jiných titulů ve smyslu polského zákona z 

26. července 1991 o dani z příjmu fyzických osob (tzn. Úřední věstník 1991 č. 80, bod 

350.) a je zdanitelná daní z příjmu fyzických osob. Odměna bude vydána Účastníkovi v 

souladu s ustanoveními téže smlouvy. Za přiznání daně z ocenění na polské daňové 

orgány zodpovídá TME. 

33. TME si vyhrazuje možnost nevyužít fotografii a její textový popisek i přes jejich ocenění. 

34. Správcem osobních údajů Účastníků je Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. se sídlem 

na ul. Ustronna 41, 93-350 Lodž. Zpracování osobních údajů bude probíhat dle zásad 

stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 

ve věci ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ve věci 

volného toku takových údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) Úřední věstník UE L 119 z 04.05.2016) a v zákoně ze dne 10. května 

2018 ve věci ochrany osobních údajů (Úřední věstník z r. 2018 bod 1000). 

35. Osobní údaje Účastníka: jméno a příjmení, emailová adresa, a v případě oceněných 

Účastníků: rodné číslo, jména rodičů, datum a místo narození, pro osoby, které nemají 

rodné číslo: identifikační číslo plátce daně a země jeho vydání a druh identifikačního číslo 

plátce daně, druh a číslo dokladu totožnosti, bydliště Účastníka, korespondenční adresa 

Účastníka, budou zpracovány v rozsahu nutném k organizaci Soutěže za účely 

souvisejícími s realizací Soutěže, včetně oznamování jejich výsledků, vydání ocenění, a 

účetního výkaznictví stejně jako daňových účelů. Osobní údaje, tzn. jméno a příjmení 

Účastníka za účely označení autora fotografie a jejího popisku, budou zveřejněny pro 

propagační, reklamní a marketingové účely TME a Společností. 

36. Osobní údaje Účastníků budou uloženy po dobu nutnou k realizaci účelů, které jsou 

uvedeny v odst. 35 výše, ne déle než po dobu, po kterou předpisy přikazují uchovat údaje. 

37. Každý Účastník má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a s výhradou 

právních předpisů právo na: opravu údajů, odstranění údajů, omezení zpracování osobních 

údajů, přenos údajů, podání námitky se zpracováním údajů, odvolání souhlasu se 

zpracováním údajů v libovolném okamžiku a podání stížnosti na Předsedu Úřadu pro 

ochranu osobních údajů, v případě porušení zásad týkajících se zpracování osobních 

údajů. 
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38. Uvedení osobních údajů v souvislosti s účastí v Soutěži je dobrovolné, ale neuvedení 

těchto údajů znemožňuje účast v Soutěži. 

39. Organizátor Soutěže prohlašuje, že údaje Účastníků nebudou zpracovávány 

automatizovaným způsobem a nebudou profilovány. 

40. Údaje Účastníků nebudou zpřístupňovány externím subjektům s výjimkou případů 

stanovených v právních předpisech.  

41. Účast v Soutěži odesláním přihlášky emailem znamená, že Účastník vyjadřuje souhlas 

se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu a k účelům uvedeným v odst. 35 výše. 

42. Po ukončení Soutěže a vydání odměn Účastníkům, jejichž fotografie s textovými popisky 

byly odměněny, odstraní TME všechny přihlášky zaslané do Soutěže s neodměněnými 

snímky s textovými popisky a zničí všechny jejich výtisky s výhradou snímků a jejich 

textových popisků, které se kvalifikovaly do soutěže, nebo její části a byly zveřejněny 

v souladu s ustanoveními v odst. 21. 

43. TME si vyhrazuje právo provádět změny ustanovení Soutěže z vážných důvodů 

za podmínky, že takové změny nenaruší získaná práva Účastníků. Veškeré provedené 

úpravy ustanovení Pravidel bude obsahovat příslušná Příloha k těmto Pravidlům, která 

bude tvořit nedílnou součást těchto Pravidel. 

44. Ve věcech, které tyto Pravidla neregulují, budou použity příslušné předpisy polského 

práva, především předpisy Občanského zákoníku. 

45. Tato pravidla vstupují v platnost dne 1. října 2019 a jsou dostupná v sídle TME a 

na internetových stránkách www.tme.eu, v záložce „Události“. 
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Příloha č. 1  

VZOR SMLOUVY 

Smlouva o přenosu majetkových a autorských práv k oceněné fotografii s jejím 

textovým popiskem 

uzavřená mezi: 

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK společnost s ručením omezeným v Lodži, ul. 

Ustronna 41, 93-350 Lodž; registrovaná v Polském soudním rejstříku vedeném Okresním 

soudem pro Lodž-Śródmieście v Lodži, 10. Ekonomické oddělení PSR pod číslem KRS 

0000165815, se základním kapitálem 3.300.000 zlotých, DIČ: 729-010-89-84, 

zastupuje: ………………………………………………… 

dále jen TME,  

a 

paní/panem …………………………………………………………………………. bytem 

(stát, místo, PSČ, ulice, č. domu, č. lokálu) 

…………………………………………………………………………………………………, 

emailová 

adresa……………………………………………………………………………………., 

 korespondenční adresa: ………………………………..…………………………………, 

datum narození:………………………, místo narození…………………….…………….., 

jméno otce:………………, jméno matky:……………………., rodné číslo: 

…………………………. pro osoby, které nemají rodné číslo: identifikačního číslo plátce 

daně ………………………………………………………, stát vydání identifikačního číslo 

plátce a jeho druh……………………………………………………………………,  

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

dále jen Účastník. 

 

§ 1 

1. Účastník prohlašuje, že pořídil sám fotografii a opatřil ji textovým popiskem, která tvoří 

Přílohu č. 1 k této Smlouvě, dále jen ve smlouvě „Práce“, která byly oceněna v Soutěži s 

názvem „Upravte konektor Harting a vyhrajte cenu!“, kterou organizuje TME (dále jen 

„Soutěž“) a má veškerá práva včetně autorských práv k Práci, které nejsou žádným způsobem 

zatížena. 

2. Kromě toho Účastník prohlašuje a zaručuje, že: 

a) Práce nebyla dříve nikde zveřejněna: 

b) žádné třetí straně nebyla udělena licence opravňující využít Práci a taková licence ani 

nebude udělena třetím stranám v budoucnu: 

c) Účastníkovi náleží výhradní právo udělovat souhlas s rozšiřováním a používáním 

Práce. 
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§ 2 

1. Na základě této Smlouvy přenáší Účastník na TME v okamžiku převzetí ocenění, které je 

uvedeno v § 3 Smlouvy, veškerá autorská majetková práva na Práci, bez zvláštní úplaty, 

bez jakýchkoliv časových a územních omezení ve všech oblastech užití známých v 

okamžiku uzavření Smlouvy, především těch, které jsou uvedené v čl. 50 zákona z 4. 

února 1994 o autorském právě a souvisejících právech (tzn. Úřední věstník z r. 2018, bod 

1191 s pozdějšími změnami), dále jen „zákon o autorském právu a souvisejících 

právech“, především právo na: 

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

reprografické techniky, magnetického ukládání, digitální techniky v neomezeném 

množství exemplářů a na všech druzích nosičů; 

b. zavádění Práce do paměti počítačů a serverů počítačových sítí, včetně všeobecně 

dostupných; 

c. obrat exemplářů, na kterých je uložena Práce, především právo uvedení na trh, 

půjčování, pronájem exemplářů Práce; 

d. rozmnožování Práce jiným způsobem, než jaký je uveden v bodech a-c, především 

právo na veřejné vystavování a zobrazování Práce, a také právo na veřejné 

publikování Práce, včetně takového způsobu, aby k ní mohl mít každý přístup v 

místě a v čase, které si sám vybere, především na internetových stránkách TME a 

v přidružených 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, TME Italia S.r.l., Transfer Multisort 

Elektronik B.V., Transfer Multisort Elektronik Ltd., dále jen společně 

„Společnosti“, a kromě toho ve všech formách internetového přenosu a 

rozšiřování prostřednictvím telefonických sítí, především pomocí mobilního 

telefonu a jiných digitálních zařízení; 

e. rozmnožování a rozšiřování soutěžní Práce v reklamních, propagačních a 

marketingových materiálech od TME nebo Společnosti, především v rámci 

tištěných letáků, katalogů, kalendářů, tiskových reklam; 

f. přizpůsobování, provádění adaptací, zpracování, změn formátu Práce pro účely 

její publikace, a také jiného využití Práce formou zpracování, fragmentů a/nebo 

sestříhání pro reklamní, propagační a marketingové účely TME nebo Společností. 

2. V okamžiku převzetí ceny, která je uváděna v § 3 Smlouvy Účastníkem, získává TME 

bez zvláštního poplatku právo na povolení na vykonávání autorských práv závislých na 

všech zpracování Práce (závislá práva) bez jakýchkoliv časových nebo územních 

omezení ve všech oblastech provozu známých v okamžiku organizování Soutěže, 

především uvedených v čl. 50 zákona o autorském právu a souvisejících právech, včetně 

oblastí specifikovaných v odst. 1 výše. TME má výhradní oprávnění poskytovat souhlas s 

výkonem závislého autorského práva na Práci. 

3. V okamžiku odebrání ceny, která je uvedena v § 3 Smlouvy, oprávní Účastník TME k 

vykonávání autorských osobních práv na Práci a poskytování dozoru na způsob využití 

Práce. Kromě toho se Účastník zavazuje, že nebude vůči TME vykonávat autorská osobní 

práva na Práci, a především, že nebude požadovat: 
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a) označení Práce a zpracování Práce svým příjmením nebo pseudonymem. 

b) zachování neporušenosti obsahu a formy Práce, s ohledem na souhlas s prováděním 

změn a zpracováním spol. TME, 

c) provádění dohledu na způsob využití Práce, 

d) uvedení tvůrce a názvu Práce (prvotního výtvoru) na exemplářích zpracování. 

4. Přihlášení Práce do Soutěže znamená, že se Účastník rozhodl k prvnímu zpřístupnění 

Práce ke zveřejnění a je vyjádřením souhlasu s distribucí Práce. 

5. V okamžiku převzetí ceny uváděné v § 3 Smlouvy přechází na TME vlastnictví k 

exemplářům, na kterých je Práce uložena, bez povinnosti zaplatit spol. TME zvláštní 

odměnu. 

6. Účastník povoluje TME provádět změny Práce vykonané Účastníkem bez zvláštní 

odměny. 

7. Účastník povoluje TME zpracovávat Práci vykonanou Účastníkem bez zvláštní odměny a 

povoluje TME disponovat zpracováním a používat zpracování Práce vykonané 

Účastníkem bez žádných omezení, co se týká času a území. 

§ 3 

K přenesení vlastnických práv na Práci a majetkových autorských práv na Práci v oblastech 

používání uvedených ve Smlouvě a poskytnutí všech povolení a oprávnění v rozsahu 

uvedeném v této Smlouvě na TME dochází na základě výběru Účastníka v Soutěži „Upravte 

konektor Harting a vyhrajte cenu!“. Z titulu přenesení výše uvedených práv Účastníkovi 

nenáleží další odměna kromě přiznané odměny v podobě elektrické koloběžky Mi Electric 

Scooter Pro Black, kód výrobce: DDHBC02NEB v ceně 2 199,00 PLN (slovy: dva tisíce 

jedno sto devadesát devět zlotých) s DPH a doplňující peněžitá odměna ve výši 244 PLN 

(slovy: dvě stě čtyřicet čtyři zlotých), která nebude vyplacena, ale je určená na pokrytí polské 

daně z příjmů z odměn, která musí být odvedena v souladu s polskými právními předpisy. 

Ocenění v sobě zahrnuje odměnu za přenesení vlastnických práv na Práci a autorských 

majetkových práv na Práci v oblastech používání uvedených ve smlouvě a poskytnutí všech 

povolení a oprávnění v rozsahu uvedeném v této Smlouvě. 

§ 4 

1. Správcem osobních údajů Účastníka, které jsou uvedené ve Smlouvě, je Transfer 

Multisort Elektronik Sp. z o.o. se sídlem v Lodži, (93-350) na ul. Ustronna 41. Osobní 

údaje budou zpracovány a zpřístupňovány za účely souvisejícími s uzavřením a realizací 

této Smlouvy. Účastník má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a opravu 

údajů, odstranění údajů, omezení zpracování osobních údajů, přenos údajů, podání 

námitky se zpracováním údajů, odvolání souhlasu se zpracováním údajů v libovolném 

okamžiku a podání stížnosti na předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů, v případě 

porušení zásad týkajících se zpracování osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je 

dobrovolné ale nutné pro realizaci výše uvedených cílů. 

2. Účastník poskytuje souhlas s uvedením svých osobních údajů v rozsahu jména a příjmení 

na veřejném oznámení za účelem označení autora Práce na jednotlivých exemplářích 

Práce, konkrétně těch, které budou zveřejněny v reklamních, propagačních a 

marketingových materiálech od TME a Společností. 

§ 5 
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Účastník prohlašuje, že v případě, že bude z právních předpisů vyplývat povinnost TME 

zaslat Účastníkovi informaci o srážkové dani, poskytuje Účastník souhlas se zasíláním výše 

uvedených informací zašifrovanou emailovou zprávou na adresu uvedenou ve Smlouvě. Klíč 

k zašifrované emailové zprávě obdrží Účastník od TME v samostatné emailové zprávě. 

§ 6 

1. Příloha č. 1 - oceněná Práce - tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 

2. Veškeré změny této smlouvy vyžadují písemnou formu pod hrozbou neplatnosti. 

3. Pokud bude jakákoliv část z ustanovení této Smlouvy považována za neplatnou nebo 

nepoužitelnou, netýká se to platnosti a účinnosti jiných ustanovení Smlouvy, a Strany 

dojdou formou dohody k uzavření dodatku ke Smlouvě, jehož obsah bude odpovídat účelu 

ustanovení a zároveň se bude maximálně přibližovat záměrům vyjádřených v ustanovení 

považovaném za neplatné nebo neschopné aplikace. 

4. V záležitostech, které tato smlouva neusměrňuje, budou aplikovány příslušné polské 

právní předpisy.  

5. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou jazykových verzích: anglické a ..................... V 

případě rozdílů má rozhodující význam anglická verze. 

6. Tato smlouva je sepsána ve dvou shodných vyhotoveních po jednom pro každou ze stran. 

 

 

Lodž, dne ………………..    …………….dne …………… 

 

……………………………………… …………………....………………… 

   TME      Účastník 
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Příloha č. 2 

 

 

INFORMAČNÍ KLAUZULE TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

1. Správcem osobních údajů je Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. se sídlem na ul. 

Ustronna 41, 93-350 Lodž. Ve věcech souvisejících s ochranou osobních údajů můžete 

kontaktovat Inspektora ochrany osobních údajů na emailové adrese dpo@tme.eu nebo 

písemně na adrese sídla správce; 

2. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem organizace a realizace Soutěže a 

zároveň za účely oznámení jejího výsledků, vydání ocenění a účetního výkaznictví 

stejně jako k daňovým účelům, a také k propagačním, reklamním a marketingovým 

účelům od TME a Společností v souladu s bodem 35 Pravidla soutěže. 

3. Základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a Všeobecného 

nařízení ze 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů (dále jen: GDPR), a v případě, 

že bude váš snímek s jeho textovým popiskem odměněn, také čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) 

GDPR. 

4. Údaje nebudou zpřístupňovány externím subjektům s výjimkou případů stanovených 

v právních předpisech. 

5. Osobní údaje Účastníků budou uloženy po dobu nutnou k realizaci účelů, které jsou 

uvedeny v odst. 35 Pravidel, ne déle než po dobu, po kterou předpisy přikazují 

uchovat údaje. 

6. Máte právo na přístup k obsahu vašich osobních údajů a s výhradou právních 

předpisů: právo na opravu údajů, odstranění údajů, omezení zpracování, přenos údajů, 

právo podat námitku se zpracováním údajů, právo odvolat souhlas se zpracováním 

údajů v libovolném okamžiku a právo podat stížnost na předsedu Úřadu pro ochranu 

osobních údajů, v případě porušení zásad týkajících se zpracování osobních údajů. 

7. Uvedení osobních údajů v souvislosti s účastí v Soutěži je dobrovolné, ale neuvedení 

těchto údajů znemožňuje účast v Soutěži. 

8. Vaše údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem a nebudou 

profilovány.  

 

 

 

 


