Soutěž o nejveselejší rodinnou fotografii z pohádkové stezky





soutěž probíhá od 2. 4. do 24. 4. 2022 na pohádkové stezce v Panenské
podmínkou účasti je pořízení co možná nejveselejší rodinné fotografie z pohádkové stezky
(z fotografie by mělo být zřejmé, že byla pořízena na trase pohádkové stezky)
fotografii spolu s Vašimi kontaktními údaji nám zašlete na email
pohadkova.panenska@seznam.cz
na základě hlasování odměníme celkem 3 nejlepší fotografie

Pravidla soutěže












Jeden autor může poslat maximálně jednu fotografii
Zaslané fotografie musí být pořízeny v období trvání soutěže, tj. od 2. do 24. dubna 2022
Společně s fotografií je potřeba zaslat i kontaktní údaje (jméno, adresa, telefon)
Autor zaslané fotografie souhlasí s jejím dalším využitím za účelem propagace turistické
nabídky Pohádkové Panenské s respektováním autorských práv.
Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených soutěžních fotografií nebo osobou
oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se
všemi právy a povinnostmi s tím spojenými.
Soutěžící prohlašuje, že soutěžní fotografie byla pořízena a zaslána do soutěže v souladu s
předpisy na úseku ochrany osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 (GDPR)) a dále se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů. Jsou-li součástí fotografie osobní údaje, je soutěžící povinen disponovat
patřičným právním titulem k jejich zpracování a jejich užití v rámci a za podmínek této
soutěže.
Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah
fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze
strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.
Přihlášením do soutěže dává účastník soutěže souhlas se zveřejněním fotografií a
zpracováním osobních údajů (jméno, adresa, e-mail, telefon). Uvedené údaje budou
správcem (Agentura Free Time Jemnice, z.s.) použity výhradně pro tento účel. Souhlas lze
kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu nemá zpětné účinky a nedopadá na zpracování, které již
proběhlo.

V Jemnici dne 31. 3. 2022

