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1 PRAVIDLA SOUTĚŽE „SOUTĚŽ IOT“ 

1.1 POŘADATEL 

ZAT a.s., IČ: 451 48 431. K Podlesí 541, 261 01 Příbram, Česká republika. Společnost zapsána v obchodním 
rejstříku dne 1. 5. 1992 vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1583.  

1.2 DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž bude probíhat v době od 24.10.2019 – 11.12.2019.  

1.3 PODMÍNKY ÚČASTI 

Účastníkem soutěže může být buď fyzická osoba ve věku od 15 let, která splní další podmínky dle pravidel 
této soutěže, soutěžící musí být studentem SPŠE, VOŠ Plzeň. Do soutěže se kromě jednotlivce rovněž 
mohou přihlásit i týmy o max. 5 osobách. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti ZAT a.s. a 
jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.  Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb ani uzavření 
jakéhokoliv dalšího smluvního vztahu s pořadatelem vyjma uvedeného v pravidlech soutěže.  

1.4 VSTUP DO SOUTĚŽE 

Účastník se zapojí do soutěže tak, že se přihlásí do soutěže vyplněním soutěžního formuláře dostupného 
na webových stránkách pořadatele https://www.simonet.eu/soutez-iot/ , podrobná pravidla soutěže jsou 
na https://www.simonet.eu/soutez-iot/. Termín zahájení registrace 24.10.2019, termín ukončení 
registrace 7.11.2019. Informace o přijmutí nebo zamítnutí registrace bude uchazeči soutěže zasláno 
Pořadatelem prostřednictvím e-mailu a to nejpozději do 3pracovních dní od odeslání registrace. Celkový 
počet účastníků soutěže je omezen.  
 
Předání IOT kitu proběhne v objektu SPŠE dne 7.11.2019 na základě podpisu zápůjčního protokolu. 
Soutěž je dále komunikována zejména na sociálních sítích pořadatele. 

1.5 PŘEDÁNÍ PROTOTYPŮ VÝROBKŮ A PREZENTACE PŘÍBĚHU 

Téma soutěže je nalezení úspor a zkvalitnění života použitím IOT řešení na bázi bigClown.  
Cílem soutěže je zpracování prototypu výrobku na bázi stavebnice bigClown a jeho zdokumentování 
formou průvodní dokumentace.  Tato bude obsahovat technicky popis, blokové schéma a fotografie 
prototypu a uživatelského rozhraní. Předání výrobků společně s dokumentací proběhne 6.12.2019 
v objektu SPŠE. Čas a místo bude upřesněno v průběhu soutěže e-mailem.  
 
Prezentace řešení bude provedena formou příběhu v rozsahu 15-20minut v objektu SPŠE dne 11.12.2019 
v 15-17hod. Šablona prezentace, čas a místo prezentace bude účastníkům zaslána v průběhu soutěže e-
mailem.   

1.6 VÝHRA A OZNÁMENÍ VÝHERCŮ 

Do soutěže je vložena výhra pro 3 nejlepší konečné výherce nebo výherní týmy: finanční odměna, IOT 
stavebnice. 
 
Pořadatel z předaných prototypů výrobků a na základě prezentace příběhu vybere výherce, přičemž 
odbornou porotu tvoří členové pořadatele. Kritérium výběru je kreativita, jednoduchost nápadu, jeho 
přínos a příběh.  
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Vyhlášení  výsledků soutěže a předání cen proběhne v 17 hodin na SPŠE Plzeň / ZATu. Místo vyhlášení 
bude upřesněno v průběhu prezentace.  

1.7 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.  

Pořadatel tímto informuje účastníky o způsobu zpracování jejich osobních údajů ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů (GDPR):  
 
Totožnost a kontaktní údaje správce: ZAT a.s., IČ: 451 48 431. K Podlesí 541, 261 01 Příbram, Česká 
republika. Společnost zapsána v obchodním rejstříku dne 1. 5. 1992 vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 1583. 
 
Rozsah zpracovávaných údajů: Jméno, příjmení, přezdívka, profilová fotografie, věk, v případě výhry též 
adresa, telefonní číslo, E-mail, videozáznam a fotografie. 
 
Účely zpracování: "Organizace této soutěže a vyhlášení vítěze“ 
 
Právní základ pro zpracování: Plnění závazku pořadatele dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného GDPR 
 
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Po dobu nezbytně nutnou k organizaci akce. 

1.8 DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE 

o Soutěžící svou účastí v soutěži uděluje pořadateli bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých 
autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména 
všemi způsoby dle ustanovení§12 odst. 1 a 4 autorského zákona), včetně práva takové autorské 
dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným 
dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) 
autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou 
licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení 
jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu 
§46odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (v platném znění), přičemž přijetí tohoto 
autorského díla pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo 
nikoliv, přestavuje souhlas pořadatele s tímto návrhem na zavření licenční smlouvy ve smyslu 
§46odst. 6 autorského zákona.  
 

o Účastník soutěže ručí za to, že jeho tým je jediným autorem a že jeho výrobek neporušuje žádná 
práva třetích osob ani jiné zákonné podmínky. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník 
porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit. 
 

o Účastník soutěže je povinen vrátit veškerý zapůjčený materiál. Nejpozději po ukončení soutěže 
11.12.2019. 
 

o Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem 
v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel 
účastníkem je pořadatel oprávněn účastníka ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a 
to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné. 
 

o Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel 
tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění 
ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhra není právně vymahatelná. 
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o O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel 

si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit 
nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí dle okolností na 
sociálních sítích anebo na webových stránkách. 
 

o Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a 
Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku. Všechny 
dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv 
Facebooku. 
 

o Účastník poskytuje souhlas s fotografováním a natáčením během prezentace řešení, vyhlášení 
výsledků a předávání cen. Videonahrávka a fotografie jsou audiovizuálním dílem dle autorského 
zákona. Účastník uděluje tímto svůj souhlas k dalšímu tvůrčímu zpracování videonahrávky a 
fotografií a jejich použití k marketingovým účelům pořadatele. Pořadatel apeluje na účastníky 
soutěže, aby při pořizování videonahrávek neporušovali zákony, neriskovali a chovali 
se odpovědně, slušně a zdvořile. 
 

o Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních 
údajů je dobrovolné, a to formou vyplněného a podepsaného formuláře k soutěži. Přejete-li 
si uplatnit práva dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů, napište nám, prosím, 
na emailovou adresu blanka.vitovcova@zat.cz. Více o ochraně soukromí ve společnosti ZAT 
naleznete na http://www.zat.cz/data/folders/380.pdf. 
 

o Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, ani 
za doručení výhry, a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího 
ukončení bez udělení výhry. Pořadatel je oprávněn za Soutěže vyřadit účastníky, kteří nesplňují 
podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy. 
 

o Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Ke dni účinnosti 
nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění. 
 

o Tato Pravidla jsou v plném znění dostupná na https://www.simonet.eu/soutez-iot/ a jsou platná 
a účinná od 24. 10. 2019. 

 

 

 

 

 


