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Soutěžní přehlídka PASIVNÍ DŮM 2018 

Prohlášení přihlašovatele budovy do soutěžní přehlídky PASIVNÍ 
DŮM 2018 (dále jen „Soutěž“) 
 

Přihlašovatel do Soutěže prohlašuje: 

1) že je oprávněn přihlásit budovu do Soutěže a souhlasí s podmínkami Soutěže, 

2) že přihlášením budovy do Soutěže neporušuje žádná autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy 
třetích osob a právní předpisy ČR, 

3) že poskytne organizátorovi Soutěže podrobný popis přihlášené budovy dle podmínek Soutěže, 

4) že souhlasí s pořizováním fotografií přihlášené budovy a jejich zveřejněním na webových stránkách 
organizátora, vyhlašovatelů a partnerů Soutěže, v tiskových zprávách a dalších materiálech 
propagujících Soutěž, 

5) že souhlasí se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů organizátorem, vyhlašovateli 
a partnery Soutěže a bere na vědomí, že osobní údaje budou zpracovány na dobu nezbytně nutnou 
pouze pro účely této Soutěže, 

6) že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení o akcích organizátora, vyhlašovatelů a partnerů Soutěže 
v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., 

7) že souhlasí, aby jeho jméno a příjmení bylo uveřejněno v souvislosti s přihlášenou budovou, 

8) že případné nároky třetích osob, vzniklé v souvislosti s přihlášením budovy do Soutěže a 
uveřejněním její fotografií, uhradí na vlastní náklady, 

9) že fotografie poskytnuté k přihlášce jsou původní, že jejich zveřejněním organizátorovi a 
vyhlašovatelům Soutěže nevznikne žádný závazek vůči třetím stranám, nebudou neoprávněně 
zasažena autorská a jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob. Poskytnutím fotografií uděluje 
účastník Soutěže organizátorovi a vyhlašovatelům bezplatně nevýhradní licenci ke všem způsobům 
užití, v neomezeném rozsahu, včetně práva bez omezení upravit či jinak měnit fotografii, práva 
spojit fotografie s jiným dílem, zařadit ji do díla souborného, a prezentovat ji na veřejnosti či 
publikovat na webových stránkách pod svým jménem. Licence není nijak omezena co do 
množstevního rozsahu ani územně a je poskytnuta po celou dobu trvání majetkových autorských 
práv. Organizátor je oprávněn poskytnout licenci v celém rozsahu bez omezení a bez souhlasu 
autora dále třetím osobám. Organizátor není povinen udělenou licenci využít. Dále prohlašuje, že 
má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva užití fotografií v neomezeném rozsahu, 
osoby zachycené na fotografii souhlasí se zveřejněním této fotografie v rámci této Soutěže. 

10) že souhlasí, aby přihlášená budova byla automaticky přihlášena do kategorie Stavba soutěže E.ON 
Energy Globe Award 2019 (EEGA 2019), a údaje nutné pro přihlášení do soutěže EEGA2019 byly 
poskytnuty organizátorovi této soutěže. 


