PODROBNÁ PRAVIDLA VIDEO SOUTĚŽE
„ÚSTNÍ HYGIENA NENÍ NUDA A MY VÁM TO DOKÁŽEME!“
pořádaná v rámci oslav Světového dne ústního zdraví 2018
(dále jen jako „soutěž“)
1. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je Česká stomatologická komora se sídlem Praha, Slavojova 22, PSČ
128 00, IČO: 00224286 (dále jen „Organizátor“ nebo „ČSK“).
2. Doba konání soutěže
1. Soutěž probíhá v termínu od 1. 2. do 28. 2. 2018 (dále jen „období trvání soutěže“).
3. Účast v soutěži
1. Soutěž je určena pro studenty lékařských fakult oboru zubní lékařství, dentální
hygienistky/ty a studenty dentální hygieny starší 18 let a pobývající na území České
republiky.
2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora a všichni zaměstnanci s nimi
spolupracujících organizátorů Světového dne ústního zdraví 2018 a rodinní příslušníci těchto
zaměstnanců v přímé linii. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému
výherci neodevzdá.
3. Účastníkem soutěže se stává autor videa, který v období trvání soutěže zašle soutěžní video
specifikované níže prostřednictvím úschovny (http://www.uschovna.cz/poslat-zasilku) na
adresu sladkovska@dent.cz a akceptuje pravidla soutěže (dále jen „účastník soutěže“ nebo též
jen “autor“).
4. Zasláním videa do soutěže se všichni účastníci soutěže zavazují dodržet zveřejněná
pravidla soutěže i pokyny jejího Organizátora.
4. Pravidla soutěže
1. Soutěžní video musí být zaměřeno na ústní hygienu a musí trvat nejdéle 1 minutu (dále jen
„soutěžní video“).
2. Organizátor bude videa shromažďovat na uvedené e-mailové adrese a po skončení soutěže
hodnotící komise složená ze členů organizační skupiny pro přípravu oslav Světového dne
ústního zdraví 2018 vyhodnotí 3 nejzajímavější videa studentů lékařských fakult oboru zubní
lékařství a 1video dentálních hygienistek a studentů dentální hygieny a odmění je cenami
vloženými do soutěže:
a) pro dentální hygienistky/ty a studenty dentální hygieny:
1. cena
- elektrický zubní kartáček Philips Sonicare
- poukázka na bezplatnou účast na mezinárodním kongresu Pražské dentální dny 2018
- balíček ÚV Listerine® v hodnotě 2000 Kč
- produktový balíček Elmex v hodnotě 1 500 Kč

2. cena
- poukaz na půldenní pronájem lodě pro 4+1 osobu pro výlet Baťovým kanálem
- poukázka na bezplatnou účast na mezinárodním kongresu Pražské dentální dny 2018
- produktový balíček Elmex v hodnotě 1 000 Kč
- balíček ÚV Listerine® v hodnotě 1000 Kč
3. cena
- poukázka na bezplatnou účast na mezinárodním kongresu Pražské dentální dny 2018
- produktový balíček Elmex v hodnotě 500 Kč
- balíček ÚV Listerine® v hodnotě 500 Kč
b) pro studenty lékařských fakult oboru zubního lékařství:
1. cena
- elektrický zubní kartáček Philips Sonicare
- poukázka na bezplatnou účast na mezinárodním kongresu Pražské dentální dny 2018
- balíček ÚV Listerine® v hodnotě 2000 Kč
- produktový balíček Elmex v hodnotě 1 500 Kč
2. cena
- poukaz na půldenní pronájem lodě pro 4+1 osobu pro výlet Baťovým kanálem
- poukázka na bezplatnou účast na mezinárodním kongresu Pražské dentální dny 2018
- produktový balíček Elmex v hodnotě 1 000 Kč
- balíček ÚV Listerine® v hodnotě 1000 Kč
3. cena
- poukázka na bezplatnou účast na mezinárodním kongresu Pražské dentální dny 2018
- produktový balíček Elmex v hodnotě 500 Kč
- balíček ÚV Listerine® v hodnotě 500 Kč
3. Každý účastník soutěže může zaslat více soutěžních videí, jeden autor však může v soutěži
vyhrát pouze jednu cenu.
5. Výhry, podmínky pro získání a předání výhry
1. Výhry ani poukázky nelze vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výhry
a poukázky budou výhercům zaslány do 15 pracovních dní od skončení soutěže na jimi
sdělené doručovací adresy prostřednictvím České pošty nebo jiných přepravních společností,
případně budou předány dle dohody s výhercem. Výhry a poukázky budou doručovány pouze
na území České republiky. Organizátor neodpovídá za vady, poškození či ztráty spojené s
dodávkou výher. Reklamace na výhry se nevztahují. V případě, že Organizátorovi nepodaří
zkontaktovat výherce na jím uvedené adrese do 31. 8. 2018, propadají výhry a poukázky ve
prospěch Organizátora.
6. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
1. Zasláním soutěžního videa na adresu sladkovska@dent.cz účastník soutěže souhlasí s tím,
že Organizátor soutěže je oprávněn užít jeho osobní údaje (jméno a příjmení, údaje o místu
trvalého pobytu a emailovou adresu), případně jeho zvukový, obrazový a zvukově-obrazový
záznam, uveřejnit záznam či přepis takového záznamu na webových stránkách Světového dne

ústního zdraví www.sduz.cz a webových stránkách či jiných internetových stránkách
organizátorů Světového dne ústního zdraví 2018.
2. Účastník soutěže uděluje odesláním soutěžního videa Organizátorovi bezplatný souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, doručovací adresy, telefonního
čísla, emailové adresy, místo trvalého pobytu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ochraně osobních údajů“) za účelem informování veřejnosti o soutěži, jejích
účastnících a vítězích a jejich soutěžních videích. Zejména se jedná o souhlas s užitím
poskytnutého jména, adresy, fotografie ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách
Světového dne ústního zdraví www.sduz.cz a webových stránkách či jiných internetových
stránkách organizátorů Světového dne ústního zdraví 2018 jakož i dalších elektronických
prostředků.
Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže
elektronickou formou po dobu trvání soutěže a po dobu 1 roku po skončení soutěže.
Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje také prostřednictvím třetích stran.
3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů lze
kdykoli odvolat. Účastník soutěže má právo svůj souhlas odvolat, a to písemným sdělením
doručeným na adresu sídla Organizátora nebo prostřednictvím emailu sladkovska@dent.cz.
Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a účastníci soutěže musí
vzít na vědomí, že před ukončením soutěže je jeho následkem vyloučení ze soutěže, včetně
ztráty nároku na výhru, bylo-li odvolání souhlasu doručeno Organizátorovi před jejím
vyplacením výherci.
4. Účastník soutěže má dále právo přístupu k informacím o zpracování svých osobních údajů
dle ust. § 12 zákona o ochraně osobních údajů a dále práva dle ust. § 21 zákona o ochraně
osobních údajů, tedy především pokud účastník soutěže zjistí nebo se domnívá, že
Organizátor nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem o
ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může účastník soutěže požádat Organizátora nebo zpracovatele o vysvětlení, a
dále může požadovat, aby Organizátor nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména
se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
7. Zpracování soutěžních videí, souhlas s jejich užitím
1. Účastník soutěže odpovídá za pravost a obsah soutěžního videa. Soutěžní videa pořízená
bez souhlasu dotčených osob se nemohou soutěže účastnit. Zasláním soutěžního videa na
sladkovska@dent.cz účastník soutěže stvrzuje, že k pořízení soutěžního videa si opatřil
potřebné souhlasy dotčených osob a nezasahuje jím neoprávněně do oprávněných zájmů,
soukromí a integrity třetích osob. V případě odvolání souhlasu dotčeného osoby je účastník
soutěže povinen Organizátora o takové skutečnosti neprodleně informovat. V takovém
případě bude soutěžní video bez zbytečného odkladu z e-mailové adresy Organizátora
odstraněno. V případě porušení některé z povinností dle tohoto odstavce nese účastník soutěže
odpovědnost za škodu, kterou takovým porušením Organizátorovi způsobí.
2. Účastník soutěže souhlasí s bezúplatným užitím, uchováváním, zpracováváním a šířením
soutěžních videí v digitalizované (nehmotné) podobě Organizátorem, v původní i zpracované
podobě, a to bez územního či časového omezení. Organizátor není povinen soutěžní videa, ať

už v původní či zpracované podobě, užít. Účastník soutěže výslovně souhlasí s bezúplatným
použitím soutěžního videa pro mediální účely Organizátora. Výherce přistupuje na
skutečnost, že může být vyzván k pořízení fotografií organizátorem akce, které budou sloužit
pro PR aktivity pořadatele. Výherce je povinen vyvinout součinnost a dostavit se na určené
místo pořízení fotodokumentace.
3. Účastník soutěže souhlasí, aby Organizátor byl oprávněn předat soutěžní videa a umožnil
jejich užívání a zpracování ostatním organizátorům, partnerům a spolupracujícím organizacím
Světového dne ústního zdraví 2018.
4. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže kterékoliv soutěžní video ze soutěže, a
to bez uvedení důvodu a bez náhrady a nároku na výhry. K vyloučení soutěžního videa dojde
rovněž v případě podezření na neoprávněný zásah do autorského práva či nevhodného obsahu
soutěžního videa.
8. Práva a povinnosti organizátora
1. Organizátor není povinen informovat účastníky soutěže o přesném čase výběru výherce
hlavní výhry.
2. Organizátor si vyhrazuje právo během konání této soutěže změnit pravidla soutěže nebo
soutěž omezit, odložit, přerušit nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. Takové rozhodnutí je
účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách Světového dne ústního zdraví
www.sduz.cz V takovém případě soutěžící nemá nárok na náhradu škody nebo náhradu
jakýchkoliv nákladů.
3. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a
programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Organizátora, jako i za jiné
případné vyšší moci.
4. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly splnění všech podmínek pro účast v soutěži a
posouzení nároku na výhru.
5. Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na webových
stránkách ČSK www.dent.cz a FB ČSK.

V Praze dne 31. 1. 2018

