Pravidla hlasování o projektech z OstraVy
Od 18:00:01 21. 6. 2020 do 23:59:59 29. 7. 2020 probíhá hlasování o projektech z OstraVy (dále jako
„Hlasování“).
Pořadatelem Hlasování je společnost Pivovary Staropramen s.r.o., se sídlem Praha 5, Nádražní 43/84,
PSČ 150 00, IČO 24240711, jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 196337 (dále také jen jako „Pořadatel“).
Organizátorem Hlasování je EverWhere s.r.o., IČO: 24665061, se sídlem Bartoškova 1448/26, Nusle,
140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164495 (dále
také jen jako „Organizátor“).
Technické zabezpečení Hlasování zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., IČO: 27635007, se
sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 120434 (dále také jen jako „Technický provozovatel“).
Pořadatel před začátkem Hlasování vybral 5 soutěžních projektů (dále jako „Projekty“), které prezentuje
na soutěžním webu www.ostravar.cz/soutez v sekci hlasování o projektech.
Z nominovaných Projektů budou po skončení Hlasování vybrány tři vítězné Projekty, z čehož dva budou
vybrány právě na základě dosaženého počtu hlasů od Hlasujících a jeden bude vybrán zaměstnanci
Pořadatele. Každý z vítězných Projektů bude podpořen finanční částkou 100 000,- Kč k realizaci
vlastního Projektu uvedeného na soutěžním webu. Každý z Projektů může vyhrát pouze jednou.
Vyhlášení vítězných Projektů proběhne na Stránkách Soutěže nejpozději do 10 dní od skončení
spotřebitelské soutěže (29.7.2020).
Zájemce o účast v Hlasování musí provést registraci – vytvořit účet na webových stránkách
www.ostravar.cz/soutez. V rámci registrace k Hlasování budou zpracovány osobní údaje vyplněné
každým hlasujícím v rámci registračního formuláře v rozsahu v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo,
e-mail a PSČ bydliště. Registrace je vyžadována kvůli ověření unikátního hlasujícího.
Zájemce o Hlasování bude požádán o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů
prostřednictvím registračního formuláře. Osobní údaje hlasujícího budou zpracovány Pořadatelem jako
správcem, Organizátorem a Technickým provozovatelem jako zpracovateli, a to pro účely účasti
hlasujícího na Hlasování o vítězných Projektech, s tím spojenou komunikaci se Zájemcem o Hlasování
a pro marketingové účely Pořadatele. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu od registrace do
Hlasování do výběru vítězných Projektů. Každý hlasující má jako subjekt údajů zejména následující
práva:
▪ právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od Pořadatele může získat informace, zda jsou
jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou
zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
▪ právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů, právo na
výmaz/likvidaci údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje
zpracovávány nezákonně, a právo být zapomenut,
▪ právo na omezení zpracování osobních údajů nebo blokování nesprávných osobních údajů,
▪ právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve
strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce
osobních údajů,
▪ právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
▪ právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se
sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, a to v případě podezření z porušení
platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.
Hlasující bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a jejich zpracování je
transparentní.
Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

Údaje poskytnuté hlasujícím mohou kromě Organizátora, Pořadatele a Technického správce
zpracovávat jakožto zpracovatelé marketingové společnosti pověřené Pořadatelem, dodavatelé IT
služeb a služeb elektronických komunikací a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou
předávány mimo Evropskou unii.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení písemné nebo emailové žádosti Pořadateli a má za následek vyloučení hlasujícího z Hlasování.
Hlasující může kdykoliv souhlas odvolat prostřednictvím kontaktu soutez@ostravar.cz nebo
doručením písemného odvolání na adresu sídla Pořadatele. V případě pochybností o dodržování práv
se může hlasující obrátit na Provozovatele prostřednictvím kontaktu soutez@ostravar.cz nebo v sídle
Pořadatele. Na tomto e-mailu/adrese může hlasující podat k Pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či
dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může hlasující podat
stížnost. Pořadatel si cení soukromí každého jednotlivce a respektuje jej. Pokud se hlasující chce
obeznámit s tím, jak správce s osobními údaji pracuje, může navštívit https://staropramen.cz/pravidlastranek. V případě rozporu mezi podmínkami zpracování uvedenými v tomto dokumentu a v dokumentu
zveřejněném na výše uvedeném internetovém odkazu má přednost ustanovení těchto pravidel.
Každému Hlasujícímu je přidělen jeden volný hlas, který lze uplatnit bez dalšího po úspěšné registraci.
Registrovaný Hlasující zvolí vybraný Projekt, pro který si přeje hlasovat.
Hlas je přičten nejpozději do 12:00 následujícího pracovního dne.
Pořadatel konstatuje, že Hlasování o vítězných Projektech je dobrovolné.
Další hlasy k Hlasování je možné získat od 1. 7. 2020 nahráváním kódů z účtenek a losů po přihlášení
v rámci spotřebitelské soutěže „Ostravar 2020“.

V Praze 24. 6. 2020

