Pravidla hlasování veřejnosti v “Cenách SDGs 2020” a soutěže hlasujících
(dále jen „Pravidla“)
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s., se sídlem Drtinova 557/10,
Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 014 67 115, zapsaná v rejstříku obecně
prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka
1565 (dále jen „Organizátor“) pořádá v rámci projektu Ceny SDGs 2020 veřejné
hlasování a soutěž hlasujících.
2. Tento dokument závazně upravuje pravidla a podmínky hlasování a účasti v
soutěži ve vztahu k hlasujícím.
II. CENY SDGs 2020
1. Ceny SDGs 2020 jsou světově unikátním oceněním za naplňování globálních
cílů OSN, které pořádá Organizátor ve spolupráci s partnery (dále jen „Ceny
SDGs 2020“).
2. Přihlašování projektů do Cen SDGs 2020 probíhalo v období od 11. května do
30. června 2020.
3. Ceny SDGs 2020 jsou vyhlášeny v šesti kategoriích: Byznys, Veřejná sféra,
Mladý leader, Reporting, Zahraniční rozvojová spolupráce a Změna klimatu.
4. Projekty hodnotí odborná porota složená ze zástupců spolupořadatelů Cen
SDGs 2020 a nezávislých odborníků.
5. V kategorii Změna klimatu vybírá odborná porota pět finálových projektů, které
postoupí do veřejného hlasování.
6. Podrobnosti o Cenách SDGs 2020 jsou uveřejněny na www.globalnicile.cz, nebo
v
pravidlech
Cen
SDGs
2020,
která
jsou
ke
stažení
na
https://www.globalnicile.cz/2020/pravidla2020.pdf.
III. PRAVIDLA VEŘEJNÉHO HLASOVÁNÍ
1. Veřejné hlasování v Cenách SDGs 2020 se koná od 24. srpna 2020 do 10. září
2020
prostřednictvím
online
hlasování
na
webových
stránkách
www.globalnicile.cz (dále jen „Webové stránky“).
2. Veřejné hlasování je určeno pouze pro pět finálových projektů přihlášených v
Cenách SDGs 2020 do kategorie Změna klimatu, které byly vybrány dle čl. II.
odst. 5. těchto Pravidel.
3. Hlasování je veřejné a může se jej účastnit kdokoliv, a to vyplněním formuláře
na Webových stránkách.

4. Každý účastník hlasování je oprávněn přihlásit se do hlasování veřejnosti
pouze jedním hlasovacím formulářem, na jehož základě je oprávněn udělit ve
veřejném hlasování pouze jeden hlas.
5. Podmínkou účasti je potvrzení účastníka hlasování skrze emailovou schránku,
uvedenou účastníkem ve formuláři na Webových stránkách.
6. Hlasy, které nebudou skrze emailovou adresu potvrzeny, nebudou do hlasování
započteny.
7. V Cenách SDGs 2020, v kategorii Změna klimatu zvítězí projekt, který získá ve
veřejném hlasování dle tohoto čl. III. Pravidel největší počet hlasů.
IV. PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Soutěž je vyhlášena uveřejněním formuláře pro hlasování dle čl. III. těchto
Pravidel na Webových stránkách.
2. Soutěž hlasujících probíhá od 24. srpna 2020 do 10. září 2020.
3. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, starší 18ti let, s adresou
pro doručování na území České republiky, která akceptuje a splní pravidla
soutěže a není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi, a
není ani osobou blízkou osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu
k Organizátorovi.
4. Podmínkou účasti v soutěži je
a. vyplnění formuláře pro hlasování na Webových stránkách a zaškrtnutí
souhlasu s účastí v soutěži,
b. hlasování ve veřejném hlasování dle čl. III. těchto Pravidel, a
c. poskytnutí údajů Organizátorovi v rozsahu dle čl. IV. odst. 6. těchto
Pravidel.
5. Jedna a táž osoba se může soutěže zúčastnit jen jednou.
6. Organizátor je oprávněn vyžádat si od zájemce o účast v soutěži jeho osobní
údaje v rozsahu jméno, příjemní, kontakt (telefon). Organizátor je dále
oprávněn podmínit účast v soutěži sdělením osobních a jiných údajů, které jsou
nezbytné pro posouzení splnění předpokladů účasti v soutěži (např. věk), pro
řádné vyhodnocení soutěže a pro sdělení výsledků soutěže či poskytnutí
případných výher.
7. Výhrou v soutěži je 13 věcných cen, jimiž jsou např. fotografie od Jana Saudka,
víkend v Tiny house, otevřená jízdenka do Evropy, balíček udržitelné kosmetiky
a řada dalších.
8. Každý účastník soutěže může vyhrát pouze jednu věcnou výhru.
9. Výhercem soutěže se stane 13 účastníků soutěže, kteří hlasovali ve veřejném
hlasování dle čl. III. těchto Pravidel jako X-tý v pořadí, dle kritérií předem
učených Organizátorem na základě celkového počtu hlasujících v soutěži.
10. Výherce soutěže vyhlásí Organizátor nejpozději do 30. září 2020. Jméno a
příjmení výherců soutěže uveřejní Organizátor na svých sociálních sítích.
Organizátor výherce informuje o výhře prostřednictvím kontaktních údajů
sdělených mu soutěžícím dle čl. IV. odst. 6. těchto Pravidel. Organizátor
společně s informací o výhře sdělí výherci pokyny k dalšímu postupu při
převzetí a čerpání výhry. V případě, že se Organizátorovi nepodaří kontaktovat
výherce a ten se sám nepřihlásí Organizátorovi ve lhůtě 10 dnů od data
vyhlášení výsledků soutěže, nebo výherce neposkytne Organizátorovi
součinnost při převzetí výhry, výhra propadá.

11. Namísto věcných výher nelze poskytnout peněžitou náhradu. Výhry, u kterých
je stanoven termín využití např. ve formě zájezdů, je nutné využít ve
stanoveném termínu.
12. V soutěži není zaručen nárok na výhru.
13. Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona 186/2016 Sb., o hazardních hrách,
neboť postrádá prvek sázky, jejíž návratnost se nezaručuje.
14. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž z opodstatněných důvodů, které nastaly,
nebo o kterých se dozvěděl až po zahájení soutěže, přerušit anebo i bez
náhrady zrušit.
15. Z účasti na soutěži může být rozhodnutím Organizátora vyloučena osoba, která
této účasti ke škodě Organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje tato
Pravidla, či která v souvislosti se soutěží porušuje práva anebo poškozuje
oprávněné zájmy Organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu
s dobrými mravy. Takto může být z účasti na soutěži vyloučen i výherce.
16. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností všechny
otázky, týkající se soutěže dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.
V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Při hlasování prostřednictvím Webových stránek se hlasující seznámil s
informacemi o zpracování a nakládání s osobními údaji Organizátorem, a to
především osobními údaji poskytnutým Organizátorovi hlasujícím za účelem
hlasování dle čl. III. těchto Pravidel a účasti v soutěži dle čl. IV. těchto
Pravidel, které vzal na vědomí odesláním vyplněného formuláře na Webových
stránkách.
2. Hlasující současně bere na vědomí následující:
a. Osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat
přímo Organizátor, případně jím pověření zpracovatelé, se kterými
Organizátor uzavře zpracovatelskou smlouvu.
b. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně, a to formou
shromažďování a ukládání údajů do interní databáze, která bude
přístupná pouze Organizátorovi a případně jím pověřeným
zpracovatelům, se kterými Organizátor uzavřel zpracovatelskou
smlouvu. Tato databáze bude využita pro účely realizace hlasování dle
čl. III. a soutěže dle čl. IV. těchto Pravidel.
c. V uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů
z důvodu zájmu o účast ve veřejném hlasování dle čl. III. a soutěži dle
čl. IV. těchto Pravidel.
3. Svou účastí v hlasování bere hlasující na vědomí, že mu Organizátor může na
uvedenou emailovou adresu zasílat sdělení související se soutěží Ceny SDGs a
udržitelností. Jedná se zejména o newsletter Organizátora, který je zasílán
elektronicky, informační emaily o stavu soutěže a výsledků hlasování.
4. Dále hlasující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany Organizátora.
Z tohoto zasílání se lze odhlásit kliknutím na příslušné pole v patičce e-mailu.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pravidla hlasování jsou účastníkům k dispozici na webové adrese:
www.globalnicile.cz.
2. Tato Pravidla mohou být Organizátorem kdykoli jednostranně změněna. Nové
úplné znění Pravidel musí být vždy bezprostředně po jejich změně zveřejněno
na Webových stránkách dle čl. VI. odst. 1. těchto Pravidel, přičemž účinnosti
vůči všem hlasujícím nabývá toto nové úplné znění Pravidel dnem jejich
zveřejnění, není-li Organizátorem stanoven pozdější den účinnosti.
3. Hlasování a soutěž se dále řídí též příslušnými právními předpisy, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 20. srpna 2020.

