Pravidla hlasování veřejnosti v “Cenách SDGs 2019”
a souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely hlasování
I. ORGANIZÁTOR HLASOVÁNÍ
1.

Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s., se sídlem Praha 5, Drtinova 557/10, PSČ
150 00, IČ 01467115 (dále jen „organizátor“) pořádá v rámci projektu Ceny SDGs 2019
veřejné hlasování.

II. CENY SDGs 2019
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ceny SDGs jsou světově unikátním oceněním za naplňování globálních cílů OSN. Pořádá je Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj.
Přihlašování projektů do Cen SDGs 2019 probíhalo v období od 1. března do 31. března 2019.
Projekty bylo možné hlásit do čtyř kategorií: Byznys, Veřejná sféra, Mladý leader
a Reporting.
Odborná porota pak oceňuje ještě projekty v dalších třech kategoriích: Rovnost
mužů a žen, Zahraniční rozvojová spolupráce a Absolutní vítěz.
Všechny přihlášené projekty hodnotí odborná porota složená ze zástupců spoluvyhlašovatelů ocenění a nezavislých odborníků.
Z kategorií Byznys a Veřejná sféra odborná porota vybírá finalisty, vždy pět nejlepších
projektů z každé kategorie, ze kterých následně široká veřejnost na základě on-line
hlasování zvolí 1. - 3. místo.
Podrobnosti o Cenách SDGs 2019 naleznete na www.globalnicile.cz, nebo v pravidlech soutěže ke stažení ZDE.

III. PRAVIDLA VEŘEJNÉHO HLASOVÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Veřejné hlasování v Cenách SDGs 2019 se koná od 29. dubna 2019 do 19. května 2019
prostřednictvím online hlasování na webových stránkách www.globalnicile.cz.
Veřejné hlasování je určeno pouze pro pět finálových projektů z kategorie Byznys
a pět finálových projektů z kategorie Veřejná sféra.
Hlasování je veřejné a může se jej účastnit kdokoliv.
Hlasuje se zvlášť v kategorii Byznys a zvlášť v kategorii Veřejná sféra. Hlasující se může
zúčastnit hlasování v obou kategoriích.
Hlasující uděluje vždy jen jeden hlas v každé kategorii.
Každý účastník je oprávněn přihlásit se do hlasování veřejnosti pouze jedním hlasovacím formulářem.
Podmínkou účasti je potvrzení účastníka hlasování skrze emailovou schránku.
Hlasy, které nebudou skrze emailovou adresu potvrzeny, nebudou do hlasování
započteny.
V každé kategorii zvítězí ten projekt, který získá největší počet hlasů. Uděleno bude
zároveň 2. a 3. místo v obou kategoriích.

IV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Účastník hlasování uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů,
a to emailové adresy, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů).
Souhlas se uděluje pro účely tohoto hlasování po dobu trvání soutěže Ceny SDGs 2019.
Hlasující současně bere na vědomí následující:
A.
Osobní údaje bude prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat přímo
organizátor, případně jím pověření zpracovatelé.
B.
Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně, a to formou shromažďování a ukládání údajů do interní databáze, která bude přístupná pouze zpracovatelům a organizátorovi. Tato databáze bude využita pro účely realizace hlasování
podle těchto pravidel.
C.
Souhlas je udělován dobrovolně z důvodu zájmu účasti ve veřejném hlasování.
V uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako subjekt
údajů má účastník hlasování na základě zákona o ochraně osobních údajů právo
přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (tedy ve smyslu § 12
zákona právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných
osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních
údajů) a právo na jejich opravu. Dále má v případě, že zpracování jeho osobních
údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se
zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění
nebo likvidaci osobních údajů. Pokud by účastníkovi hlasování organizátor nebo zpracovatel nevyhověl, má účastník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Svou účastí v hlasování bere hlasující na vědomí a souhlasí s tím, že mu organizátor  
může na uvedenou emailovou adresu zasílat sdělení související se soutěží Ceny SDGs
a udržitelností. Jedná se zejména o newsletter pořadatele, který je zasílán elektronicky, informační emaily o stavu soutěže a výsledků hlasování.
Dále hlasující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany organizátora.
Z tohoto zasílání se lze odhlásit kliknutím na příslušné pole v patičce e-mailu.

VII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.
2.

Organizátor je oprávněn pravidla hlasování kdykoli změnit, zrušit, či upravit. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech hlasování veřejnosti, bude to
učiněno písemně a nová pravidla budou uveřejněná na stránkách Cen SDGs.
Pravidla hlasování jsou účastníkům k dispozici na webové adrese: www.globalnicile.cz.

V Praze dne 26. dubna 2019

