PRAVIDLA A PODMÍNKY INICIATIVY “VRAŤ JIM JISKRU”
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Organizátorem Iniciativy “Vrať jim jiskru” je Business Factory s.r.o., IČ: 28356624, se sídlem Milady Horákové
1957/13, 602 00, Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č.
63427 (dále jen „Organizátor“).
Tento dokument obsahuje informace o Iniciativě „Vrať jim jiskru”, podmínky aktivního zapojení a vymezuje práva
mezi Organizátorem a uživatelem, který se do iniciativy aktivně zapojí (dále jen “Uživatel”). Aktuální verze tohoto
dokumentu je vždy dostupná on-line na adrese vratjimjiskru.cz/pravidla.

II. O INICIATIVĚ
Projekt Vrať jim jiskru vyzývá širokou veřejnost na sociálních sítí sdílet pod hashtagem #vratjimjiskru jejich fotografie a videa, na kterých nejen v předvánočním čase dělají dobré skutky, maličkosti, které přináší radost
jejich známým nebo potřebným apod.
Znění výzvy:
“Přidej se k nám, pomoz sousedce s těžkým nákupem, vyvenči pejska z útulku, věnuj úsměv řidiči tramvaje, který musí
trávit svátky v práci, daruj krev nebo si jen zajdi popovídat s babičkou. Poděl se o tyto výjimečné okamžiky a rozsviť
letošní advent spolu s námi pod #vratjimjiskru.”
1. Vyfoťte nebo natočte, jak vracíte jiskru.
2. Sdílejte fotku/video na Instagramu nebo Facebooku pod #vratjimjiskru a označte náš účet @vratjimjiskru.
3. Vaše jiskření nám můžete poslat i přes Messenger (stránka Vrať jim jiskru) nebo do zprávy na Instagramu (účet
Vrať jim jiskru). My je budeme sdílet dál a možná vaši “jiskru” použijeme i pro závěrečné video, které bude kolekcí
radostí a okamžiků, které společně vytvoříme.
Zasláním vašich fotek a videí souhlasíte s Pravidly a podmínkami Iniciativy.

Více o iniciativě Vrať jim jiskru je uvedeno na webové stránce vratjimjiskru.cz.

III.ZAPOJENÍ SE DO INICIATIVY
Aktivním zapojením do Iniciativy se rozumí:
•

Sdílení autorského obsahu na sociálních sítích pod #vratjimjiskru.

•

Sdílení autorského obsahu na sociálních sítích s označení facebookové stránky Vrať jim jiskru nebo instagramového účtu @vratjimjiskru.

•

Zasláním fotografií nebo videí skrz Messenger stránce Vrať jim jiskru nebo Instagram Direct Message účtu
@vratjimjiskru nebo na e-mail vratjimjiskru@gmail.com.

Aktivním zapojením do Iniciativy Uživatel potvrzuje, že:
•

k videím nebo fotografiím má veškerá autorská práva.

•

všechny osoby zaznamenané na fotografiích/ ve videích souhlasí s dalším šířením materiálu a v případě
nepravdivosti tohoto prohlášení nese Uživatel veškerou odpovědnost.

•

si je vědom, že poskytnuté fotografie/video budou přístupné veřejně.

IV.VYUŽITÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ
Zasláním autorských fotografií a videí skrz Messenger stránce Vrať jim jiskru nebo Instagram Direct Message
účtu @vratjimjiskru nebo na e-mail vratjimjiskru@gmail.com se aktivně zapojujete do Iniciativy a souhlasíte, že:
•

videa/fotografie poskytujete Organizátorovi bez nároku na jakoukoliv kompenzaci nebo honorář.

•

Organizátor může sdílet zaslaný obsah na svých sociálních sítích (Facebook, Instagram, Youtube) a na své
webové stránce vratjimjiskru.cz s drobnými úpravami (vložení loga, umístění do grafické šablony apod.)

•

Organizátor může zaslaný obsah využít pro vytvoření videa nebo dalších materiálů, které budou pojednávat
o iniciativě Vrať jim jiskru. Tyto materiály mohou být použity pro propagační účely Iniciativy a marketingové
účely Organizátora.

•

Zařazení zaslaného obsahu Uživatelem do materiálů o Iniciativě Vrať jim jiskru není nárokem Uživatele a
nelze nijak vymáhat, ani soudní cestou.

V. OSOBNÍ ÚDAJE
Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat.
Společnost prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
Uživatel zasláním fotografií/videí a kontaktováním Organizátora dává souhlas ke zpracování svých osobních
údajů za účelem využití jeho fotografií nebo videí pro účely iniciativy, nikoliv pro komerční účely jako zasílání
newsletterů apod.
Organizátor nebude disponovat s žádnými jinými osobními údaji Uživatele než jménem, popř. Uživatelským
jménem, emailem, a fotografií nebo videem.
Osobní údaje Uživatele i foto a video materiály nebudou použity k žádnému jinému účelu, než je uvedeno v
tomto dokumentu, stejně tak nebudou poskytnuty třetím stranám.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Aktivním zapojením se do Iniciativy Vrať jim jiskru uděluje Uživatel Organizátorovi svůj souhlas se zněním tohoto dokumentu, právy a povinnostmi v něm obsaženými, a zavazuje se je dodržovat.
Účast v Iniciativě nelze nijak vymáhat, ani soudní cestou. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto
Pravidla a podmínky a zároveň je oprávněn Iniciativu kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností od okamžiku
zveřejnění na sociálních sítích nebo webových stránkách.
Organizátor si vyhrazuje právo činit rozhodnutí o zařazení obsahu od Uživatelů do svých materiálů a vyloučení
jakéhokoliv Uživatele z Iniciativy, a to zejména z důvodu nedodržení těchto Pravidel nebo i při pouhém podezření z jejich nedodržení, dále z důvodu porušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu
s dobrými mravy nebo které je dle posouzení Organizátora způsobilé ohrozit oprávněné zájmy Organizátora či
ostatních Uživatelů.
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případná narušení soukromí, autorských práv či pravidel pro zpracování osobních údajů, která zavinil Uživatel.
Právní vztahy vzniklé na základě této Iniciativy, nebo těchto Pravidel a podmínek se řídí právním řádem České
republiky.
Případné námitky k průběhu Iniciativy lze zaslat Organizátorovi písemně na adresu sídla uvedenou v tomto
dokumentu. Rozhodnutí o námitce je konečné.
Uživatel potvrzuje, že se s výše uvedeným obsahem Pravidel a podmínek seznámil a rozumí mu. Aktivním zapojením se do Iniciativy s nimi vyjadřuje bezvýhradný souhlas.

