Fotografická súťaž:

Fais voir ta langue - Ukáž svoj jazyk
Francúzska aliancia Košice / Gymnázium M.R.Štefánika, Košice (ďalej „prevádzkovatelia“)
Všeobecné podmienky a pravidlá fotografickej súťaže
Článok 1: Všeobecné ustanovenia
1. Prevádzkovateľmi fotografickej súťaže sú Francúzska aliancia Košice a Gymnázium
M.R.Štefánika, Košice.
2. Cieľom súťaže je vo forme fotografie vizuálne zobraziť učenie sa a vnímanie cudzieho jazyka.
4. Na súťaži sa môžu zúčastniť študenti cudzích jazykov bez vekového obmedzenia.
5. Zaslanie fotografie do súťaže znamená súhlas s jej pravidlami uvedenými v týchto
všeobecných podmienkach a pravidlách súťaže.
Článok 2: Ustanovenia týkajúce sa témy, fotografií a výhry
1 Téma fotografickej súťaže: Cudzí jazyk - ako sa ho študent učí a ako ho vníma.
2. Každý účastník súťaže sa zapája do fotosúťaže len jednou fotografiou, ktorej je
sám autorom.
3. Súťažná fotografia sa musí vzťahovať k téme súťaže.
4 Povinnou súčasťou prihlásenej fotografie je sprievodná informácia, ktorá musí obsahovať
meno autora, telefónne číslo, e-mailovú adresu, názov a krátky popis fotografie v cudzom a
slovenskom jazyku, ako aj vyjadrenie súhlasu s podmienkami a pravidlami súťaže. Všetky tieto
informácie vyplní a odsúhlasí v prihlasovacom formulári.
5. Fotografiu je potrebné zaslať do súťaže v elektronickej forme. Ak sa chcete zúčastniť na
súťaži, je potrebné pravdivo vyplniť formulár a nahrať fotografiu.

6. Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo diskvalifikovať fotografie, ktoré nespĺňajú spomenuté
požiadavky, rovkako ako fotografie s nevhodným obsahom.
7. Fotografie zaslané do súťaže budú hodnotené odbornou porotou, ktorá vyberie jednu víťaznú
fotografiu. Proti rozhodnutiu poroty nie je možné sa odvolať.
8. Hlavnou cenou súťaže je elektrická kolobežka v hodnote 300 eur.

9. Výhra uvedená v článku 2 bod 8 je v zmysle zákona o dani z príjmov 595/2003 Z.z.
predmetom dane podľa § 8 ods. 1 písm. j) citovaného zákona. Prevádzkovatelia a
výherca/výhercovia sa týmto dohodli, že pri predmetnom príjme - výhre v zmysle zákona o dani
z príjmov výherca/účastník uplatňuje postup v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) citovaného zákona.
Prevádzkovatelia teda nepostupujú v zmysle § 43 citovaného zákona.
10. Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo vyhlásiť doplňujúcu súťaž o cenu/ceny sympatie
(výhra: reklamné predmety).
Článok 3: Termíny a výsledky súťaže
1. Termín trvania súťaže je od 1.3.2022 do 31.3.2022.
2. Výsledky súťaže budú oznámené na stránke www.afke.sk a www.gmrske.edupage.org
4. O presnom termíne a mieste odovzdania cien budú prevádzkovatelia výhercu/výhercov včas
informovať.
Článok 4: Vizuálna podoba tretích osôb
1. Účastník súťaže zabezpečuje a ručí za to, že získal súhlas osôb, ktorých vizuálna podoba je
zachytená na fotografiách prihlásených do súťaže, s časovo neobmedzeným a neodvolateľným
využívaním ich vizuálnej podoby, a to vrátane jej verejného rozširovania, pokiaľ právne predpisy
vyžadujú v danom prípade získanie takého súhlasu, v rámci všetkých aktivít, a najmä na
vzdelávacie, informačné a propagačné aktivity.
2. Okrem toho účastník súťaže zabezpečí, že vo zvyšnom rozsahu fotografie, ktorú prihlásil do
súťaže, nebudú porušovať právo na ochranu osobnosti iných osôb.
3. V rozsahu uvedených vyhlásení účastník súťaže znáša voči prevádzkovateľom plnú
zodpovednosť za odškodnenie, ktorá zahŕňa najmä priame škody, súdne trovy, náklady na
právnu pomoc poskytnutú na účel obrany záujmov prevádzkovateľov a ekvivalent plnení, ktoré
poskytoli prevádzkovatelia s cieľom uspokojiť nároky tretích osôb, ktorých vizuálna podoba sa
nachádza na fotografiách prihlásených do súťaže, v dôsledku porušenia ich práva na ochranu
osobnosti. Uvedené neoslobodzuje účastníka súťaže od povinnosti spolupracovať s
prevádzkovateľmi na účel účinnej obrany pred nárokmi takýchto tretích osôb, týkajúcich sa
porušenia práv spojených s ich vizuálnou podobou.
Článok 5: Osobné údaje
1. Prevádzkovateľmi osobných údajov účastníkov/dotknutých osôb sú Francúzska aliancia
Košice IČO 31311181 a Gymnázium M.R.Štefánika, Košice IČO 000160971.
2. Osobné údaje účastníkov/dotknutých osôb v podobe mena a priezviska autora fotografie, jeho
telefónneho čísla a jeho e-mailovej adresy, fotografie (na ktorej bude zachytený

účastník/dotknutá osoba) budú spracované prevádzkovateľmi a subjektmi konajúcimi v ich mene
výlučne v súvislosti s organizáciou súťaže, komunikáciou s účastníkmi a odovzdaním cien .
3. Účastníci/dotknuté osoby poskytujú svoje osobné údaje dobrovoľne. Registrovaním sa
účastník/dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedných v článku 5
bod 2. Účastníci súťaže majú právo náhľadu do poskytnutých osobných údajov ako aj právo na
ich úpravu alebo vymazanie.
4. V prípade výhry ceny/cien budú osobné údaje spracované na propagačné účely.
5. Osobné údaje účastníkov sa budú spracúvať počas obdobia trvania súťaže a následne počas
obdobia najviac 2 rokov, následne prevádzkovatelia osobné údaje vymažú.
6. Účastníci súťaže majú právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov v
prípade, ak zistia porušenie spracovania osobných údajov týkajúcich sa svojej osoby zo strany
správcu osobných údajov.
8. Za účasť v súťaži neplnoletých účastníkov preberajú zodpovednosť ich zákonní zástupcovia.
9. Účastníci/dotknuté osoby majú právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
čím zaniká ich účasť v súťaži.
10. V prípade zverejnenia výhernej fotografie, ako aj fotografií organizátorov súťaže, na ktorých
budú zachytené účastníci/dotknuté osoby na sociálnych sieťach, či iných médiách, v prípade
odvolania súhlasu na spracovanie osobných údajov účastníka/dotknutej osoby prevádzkovatelia
nezaručujú uskutočniteľnosť vymazania všetkých osobných údajov zo sociálnych sietí a iných
médií.
Článok 6: Autorské práva
Účastník:
1. vyhlasuje, že je výlučným autorom fotografie v zmysle zákona zo 4. februára 1994 (Z. z. z
roku 2019, pozícia 1231 v znení neskorších predpisov) o autorských a príbuzných právach,
prináležia mu úplné autorské práva na sprístupnenie fotografie;
2. vyhlasuje, že sprístupnená fotografia nie je zaťažená žiadnymi právami ani nárokmi tretích
osôb;
3. vyhlasuje, že v okamihu poskytnutia fotografie udeľuje prevádzkovateľom bezplatnú,
nevýhradnú, časovo a územne neobmedzenú, neodvolateľnú licenciu na využívanie fotografie v
oblastiach využitia, ktoré zahŕňajú: − využitie na hlasovanie na Facebooku, − využitie na
uverejňovanie v sociálnych médiách – Facebook a Instagram − výstavu fotografií.
4. splnomocňuje prevádzkovateľov na rozhodovanie o prvom sprístupnení fotografie verejnosti.
Fotografie prihlásené do súťaže sa budú využívať najmä na zorganizovanie súťaže (hlasy
verejnosti na Facebooku), zorganizovanie výstavy a v ďalších propagačných kanáloch (sociálne
médiá, brožúry, letáky, webové stránky );

5. vyhlasuje, že osobnostné a majetkové autorské práva na fotografiu patria účastníkovi.
Článok 7: Záverečné ustanovenia
1. Všeobecné podmienky a pravidlá fotografickej súťaže sú prístupné na webovej stránke
www.afke.sk
2. Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť
uverejnením nových podmienok na webovej stránke www.afke.sk.
3. Vo veciach neupravených týmito všeobecnými podmienkami sa uplatňujú ustanovenia
Občianskeho zákonníka.
4. Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo súťaž zrušiť, príp. nevyhlásiť jej výsledky, a to z
vážnych dôvodov napríklad z dôvodu vyššej moci, z dôvodu odstúpenia partnerov od súťaže
alebo z dôvodov na základe vlastného uváženia. V takom prípade bude zrušenie oznámené na
portáli www.afke.sk a www.gmrske.edupage.org
6. V sporných otázkach týkajúcich sa výkladu všeobecných podmienok rozhodujú
prevádzkovatelia.
7. Zúčastnením sa na súťaži účastník vyhlasuje, že zaslanú fotografiu vyhotovil sám a
neporušuje autorské práva tretích osôb, a ich obsah neporušuje práva na ochranu osobnosti a iné,
zákonom chránené práva.

