Soutěžní přehlídka PASIVNÍ DŮM 2017
Pravidla hlasování veřejnosti v soutěžní přehlídce PASIVNÍ DŮM 2017
Organizátorem hlasovací soutěže v rámci soutěžní přehlídky PASIVNÍ DŮM 2017 (dále také jen „Soutěž“) je
Centrum pasivního domu, z.s., Údolní 33, 602 00 Brno, IČ: 26995140.
V rámci hlasovací soutěže může široká veřejnost hlasovat o nejsympatičtější budovu. Budova, které bude
zasláno nejvíce platných hlasů, se následně stane vítězem Ceny veřejnosti a obdrží výhru. Zároveň se hlasující může zúčastnit soutěže o ceny, jejíž pravidla jsou součástí tohoto dokumentu. Účelem hlasování a soutěže pro veřejnost není podpora prodeje, ani nemá za cíl propagovat organizátora či jeho produkty. Hlavním
cílem hlasování je zjistit, který ze soutěžících se nejvíce líbí veřejnosti. Účast na hlasování je umožněna všem
a není nikterak omezena ani podmíněna.

Pravidla hlasování
● Hlasovat lze online na stránkách www.pasivni-dum.cz od 8. 1. 2018 do 31. 1. 2018.
● Každý hlasující má k dispozici tři hlasy (pro každou soutěžící budovu pouze jeden hlas) a může hlasovat
pouze jednou.
● Hlasování je podmíněno zadáním platné emailové adresy hlasujícího.
● Hlasování je platné po potvrzení hlasování dle pokynů v potvrzovacím emailu.
● Každý hlasující získává volnou elektronickou vstupenku na veletrh FOR PASIV 2018.
● Pokud se hlasující bude chtít zapojit do soutěže o výhry, musí v rámci provedení hlasování rovněž odpovědět na soutěžní otázku: „Kolik hlasů obdrží vítězný dům?“. Organizátor hlasovací soutěže doporučuje využít informace na webu www.pasivni-dum.cz, kde jsou uvedeny vítězné projekty i počty hlasujících v minulém ročníku.
● Organizátor si vyhrazuje právo, v případě podezření z možné manipulace hlasování (například neoprávněným zásahem do administrace, použitím hlasovacích robotů apod.), nezapočítat při konečném
sčítání hlasů hlasy, které budou podezřelé z nesouladu s pravidly Hlasování nebo pravidly PDR2017.
● Vyhodnocení hlasování proběhne v rámci vyhlášení vítězů Soutěže při veletrhu FOR PASIV 2018.
● Tři hlasující, kteří se se svou odpovědí na soutěžní otázku nejvíce přiblíží skutečnosti (tj. absolutní hodnota rozdílu odpovědi hlasujícího oproti skutečnému počtu hlasů), obdrží jednu z výher pro hlasující, a
to v tomto pořadí dle přesnosti své odpovědi:
1. Huawei P10 lite, černý
2. Víkendový pobyt s celou rodinou v Českém ráji v obci Koberovy
3. Víkendový pobyt s celou rodinou v Českém ráji v obci Koberovy
● Bude-li mít dle výše uvedeného klíče nárok na výhru více hlasujících, než je výher, obdrží výhru hlasující, kteří svoje hlasování potvrdili nejdříve.
● Vyhlašovatel ani organizátor Soutěže neodpovídají za nedoručené hlasy odeslané pomocí internetového hlasování zaslané hlasujícím v průběhu této soutěže.
● Každý výherce z řad hlasující veřejnosti se o získání ceny dozví prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději
do 31. 2. 2018 a zároveň bude vyzván k převzetí výhry. Daný výherce bude tímto způsobem informován na e-mailovou adresu uvedenou v hlasovacím formuláři, a to pouze jednou. Pokud některý výherce
nebude do 30 kalendářních dnů od doručení oznámení o výhře prostřednictvím e-mailu reagovat na
výzvu k převzetí ceny, popř. si cenu v dohodnutém termínu nepřevezme, jeho cena propadá Organizátorovi hlasovací soutěže.
● U nezletilých osob je v případě získání výhry nutný souhlas zákonného zástupce k převzetí této výhry.
● Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou je zatížena výhra v souladu s příslušnými právními
předpisy (§10 a § 36 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).
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● Organizátor si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty. Výhru
nelze směnit za hotovost.
● Organizátor si vyhrazuje právo hlasovací soutěž kdykoli změnit, či upravit její podmínky, či ukončit bez
udání důvodu.
● Účast v hlasování je dobrovolná a hlasující svou účastí v hlasování vyjadřuje svůj souhlas s těmito úplnými pravidly a uděluje následující souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení a emailová adresa za účelem realizace této hlasovací soutěže.

Souhlas hlasujícího se zpracováním osobních údajů
Pokud hlasující neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely zaškrtnutím
příslušného pole v hlasovacím formuláři, uděluje následující souhlas se zpracováním těchto svých osobních
údajů: jméno, příjmení a emailová adresa těmto společnostem:
● Organizátor: Centrum pasivního domu, z.s., Údolní 33,602 00 Brno, IČ 26995140,
● Vyhlašovatel: ABF, a.s., Mimoňská 645, 190 00 Praha 9
pro zpracování osobních údajů za účelem hlasování o vítězi ceny veřejnosti v soutěžní přehlídce Pasivní dům
2017. Stanu-li se výhercem některé z cen dle těchto pravidel, uděluji organizátorovi či jeho zástupci souhlas
s využitím svého e-mailu i telefonního čísla rovněž pro to, abych byl prostřednictvím těchto kontaktních
údajů informován o své výhře. Stanu-li se výhercem některé z cen dle těchto pravidel, souhlasím s tím, že
mé jméno a příjmení bude uvedeno na internetu za účelem zveřejnění jmen jednotlivých výherců či jiným
způsobem, jímž budou jména jednotlivých výherců veřejně komunikována. Současně beru na vědomí následující skutečnosti:
● osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat přímo vyhlašovatel
● zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně, a to formou shromažďování a ukládání údajů do interní databáze, která bude přístupná pouze zpracovatelům a správci. Tato databáze bude využita pro vyhodnocení hlasování o vítězném projektu a zároveň pro realizaci soutěže hlasujících o věcné
ceny podle těchto Pravidel pro hlasování.
● v uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako subjekt údajů mám na základě zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným
správcem (tedy ve smyslu §12 zákona právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů) a
právo na jejich opravu. Dále mám v případě, že zpracování bylo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud by mi správce nebo
zpracovatel nevyhověl, mám právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
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