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TENTO DOKUMENT UVÁDÍ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE ANTALIS CREATIVE POWER AWARDS, DÁLE JEN „PRAVIDLA“. 
 
SOUTĚŽ ANTALIS CREATIVE POWER AWARDS (DÁLE JEN „SOUTĚŽ“) JE URČENA PRO OSOBY, KTERÉ JSOU VE SVÉ ZEMI PLNOLETÉ 
A VYKONÁVAJÍ SVOU PROFESNÍ ČINNOST JAKO DESIGNÉR, TISKAŘ, VYDAVATEL NEBO MAJITEL ZNAČKY, DÁLE JEN „OPRÁVNĚNÝ 
ÚČASTNÍK“ NEBO „ÚČASTNÍK“, S VYLOUČENÍM JAKÉHOKOLI SPOTŘEBITELE. 
 
PŮVODNÍM JAZYKEM TĚCHTO PRAVIDEL JE ANGLIČTINA. ANGLICKÁ VERZE MÁ PŘEDNOST V PŘÍPADĚ ROZPORU VE VÝKLADU 
S JAKÝMKOLI PŘEKLADEM DO JINÝCH JAZYKŮ. TATO SOUTĚŽ JE DOSTUPNÁ POUZE V SEDMI JAZYCÍCH: ČEŠTINĚ, ANGLIČTINĚ, 
FRANCOUZŠTINĚ, NĚMČINĚ, POLŠTINĚ, RUŠTINĚ A ŠPANĚLŠTINĚ. 

TATO SOUTĚŽ JE OMEZENA NA ÚČASTNÍKY, KTEŘÍ SE NACHÁZEJÍ VE 34 ZEMÍCH, VE KTERÝCH ANTALIS GROUP A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ 
SPOLEČNOSTI PODNIKAJÍ (více informací o těchto zemích: klikněte zde).  

KAŽDÝ ZAMĚSTNANEC, KTERÝ SE ÚČASTNÍ TÉTO SOUTĚŽE V RÁMCI SVÉ PROFESE, MŮŽE BÝT KDYKOLI VYZVÁN, ABY SE PROKÁZAL 
PÍSEMNÝM VÝSLOVNÝM SOUHLASEM SVÉHO ZAMĚSTNAVATELE, ŽE TAK MŮŽE UČINIT. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE TAKOVÁ OSOBA 
ZDRŽÍ ÚČASTI V SOUTĚŽI A NEZÍSKÁ ZA TÍMTO ÚČELEM ŽÁDNÉ CENY.  
 
K ÚČASTI V SOUTĚŽI ANI K VÝHŘE V NÍ NENÍ NUTNÝ ŽÁDNÝ NÁKUP. (Náklady na internetové připojení vzniklé v souvislosti s účastí 
v soutěži a veškeré náklady spojené s užíváním a čerpáním výherních cen nese příslušně každý ÚČASTNÍK a každý vítěz). 
 
TATO SOUTĚŽ JE SPOJENA S MULTIMEDIÁLNÍM KOMUNIKAČNÍM PLÁNEM: 

(I) PODNÍTIT KREATIVITU ÚČASTNÍKŮ PŘI TVORBĚ PROJEKTŮ Z KREATIVNÍCH DRUHŮ PAPÍRU S POUŽITÍM ALESPOŇ 
JEDNOHO PRODUKTU SPOLEČNOSTI ANTALIS (DÁLE JEN „PROJEKT(Y)“), KTERÉ POROTA VYHODNOTÍ A ODMĚNÍ, A  

(II) KOMUNIKOVAT DOBROU POVĚST SKUPINY ANTALIS PRO MARKETINGOVÉ A KOMERČNÍ ÚČELY, OBCHODNÍ ZNAČKY 
ANTALIS CREATIVE POWER® A JEJÍ PORTFOLIO KREATIVNÍCH PRODUKTŮ SPOJENÝCH SE SOUTĚŽÍ, PROJEKTY 
A PŘÍSLUŠNÝMI ÚČASTNÍKY A VÍTĚZI SOUTĚŽE.  

 
PŘIHLÁŠKY A PROJEKTY SE PODÁVAJÍ BEZPLATNĚ, NEVYŽÁDANĚ A BEZ OMEZENÍ. KAŽDÝ ÚČASTNÍK PROHLAŠUJE A ZARUČUJE SE, ŽE 
MÁ VEŠKERÁ POTŘEBNÁ PRÁVA A LICENCE OD VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH STRAN K PROJEKTU PRO ÚČELY SOUTĚŽE ANTALIS CREATIVE 
POWER AWARDS (VIZ ČLÁNEK 8 PRAVIDEL) A KE ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KTERÉKOLI ZÚČASTNĚNÉ STRANY K PROJEKTU PRO 
ÚČELY SOUTĚŽE A ŽE NA ŽÁDOST SPOLEČNOSTI ANTALIS POSKYTNE V TOMTO OHLEDU VEŠKERÉ DŮKAZY.  
 
PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI PŘEDSTAVUJE VÝSLOVNÝ SOUHLAS A POVOLENÍ PRO ORGANIZÁTORA, JEHO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH 
ZÁSTUPCE: 

- ZVEŘEJNIT VEŠKERÉ PRVKY PROJEKTU A JMÉNO, PROFESI, NÁZEV SPOLEČNOSTI, ZEMI ZÚČASTNĚNÝCH STRAN PROJEKTU (VIZ 
ČLÁNEK 9 PRAVIDEL) A  

- PŘEDSTAVOVAT A REPRODUKOVAT VEŠKERÉ PRVKY PROJEKTU (MIMO JINÉ VČETNĚ ORIGINÁLŮ, VZORKŮ, KOPIÍ, 
FOTOGRAFIÍ, ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ, VIDEOZÁZNAMŮ), JMÉNO KAŽDÉ ZÚČASTNĚNÉ STRANY, JEJÍ PROFESNÍHO ZAŘAZENÍ, 
NÁZEV SPOLEČNOSTI A ZEMĚ, OBRÁZKY A ZVUKOVÉ ZÁZNAMY A VEŠKERÉ INFORMACE POSKYTNUTÉ V RÁMCI 
PŘIHLÁŠKY/FORMULÁŘE PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NEBO V PRŮBĚHU SOUTĚŽE,  

- ZDARMA NA JAKÝCHKOLI MÉDIÍCH, FORMÁTECH A PO CELÉM SVĚTĚ PO DOBU JEDNOHO (1) ROKU AŽ DVOU (2) 
NÁSLEDUJÍCÍCH LET PRO MARKETINGOVOU A OBCHODNÍ KOMUNIKACI O DOBRÉ POVĚSTI SKUPINY ANTALIS, OCHRANNÝCH 
ZNÁMKÁCH ANTALIS CREATIVE POWER®, JEJÍM PORTFOLIU KREATIVNÍCH PRODUKTŮ A OCENĚNÍ ANTALIS CREATIVE POWER 
AWARDS SPOJENÝCH S PROJEKTEM A JEHO ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI (VIZ ČLÁNEK 3 PRAVIDEL). 

 
PŘIHLÁŠENÍ DO TÉTO SOUTĚŽE PŘEDSTAVUJE ÚPLNÉ POROZUMĚNÍ TĚMTO PRAVIDLŮM ZE STRANY ÚČASTNÍKA A JEHO/JEJÍ 
PŘÍSLUŠNÝ PLNÝ A BEZPODMÍNEČNÝ SOUHLAS S TĚMITO PRAVIDLY A JEJICH PŘIJETÍ. ÚČASTNÍK MUSÍ V PŘIHLÁŠCE A FORMULÁŘI 
PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ „SOUHLASIT“ ZAŠKRTNUTÍM ZÁVAZNÝCH „ZAŠKRTÁVACÍCH POLÍČEK“ (VIZ ČLÁNEK 2 PRAVIDEL). 
 
NA TATO PRAVIDLA SE VZTAHUJÍ HMOTNÉ ZÁKONY FRANCIE. K ŘEŠENÍ JAKÉHOKOLI SPORU MÁ VÝSLOVNOU JURISDIKCI OBCHODNÍ 
SOUD V NANTERRE (FRANCIE). JAKÁKOLI ODMĚNA PRO ÚČASTNÍKA JE PŘÍSNĚ OMEZENA NA JEHO SKUTEČNÉ, PŘEDVÍDATELNÉ 
A PŘIMĚŘENÉ NÁKLADY, KTERÉ MU PŘÍMO VZNIKLY V SOUVISLOSTI S ÚČASTÍ V TÉTO SOUTĚŽI (VIZ ČLÁNKY 12 A 13 PRAVIDEL). 
 
ÚČASTNÍK OSVOBOZUJE ORGANIZÁTORA, JEHO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A DODAVATELE ZAPOJENÉ DO SOUTĚŽE, JAKOŽ I JEJICH 
PŘÍSLUŠNÉ ŘEDITELE, VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, ZAMĚSTNANCE A ZÁSTUPCE OD ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI NÁROKY NEBO DŮVODY 
K ŽALOBĚ MIMO JINÉ V SOUVISLOSTI S PROJEKTY, OSOBNÍMI ÚRAZY, ÚMRTÍM NEBO POŠKOZENÍM NEBO ZTRÁTOU HMOTNÉHO NEBO 
NEMOVITÉHO MAJETKU, ZTRÁTOU PŘÍJMU NEBO VÝNOSU NEBO ZTRÁTOU REPUTACE VZNIKLOU V DŮSLEDKU ÚČASTI V SOUTĚŽI 
NEBO PŘIJETÍM NEBO UŽITÍM NEBO ZNEUŽITÍM JAKÉKOLI CENY NEBO ODMĚNY (VIZ ČLÁNKY 4 A 10 PRAVIDEL). 
 

https://www.antalis.com/en/group/our-locations/
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 ORGANIZACE A PŘEHLED 
ORGANIZÁTOR: ANTALIS (dále jen „ORGANIZÁTOR“), francouzská společnost „Société par Actions Simplifiée“, 
registrovaná u RCS Nanterre pod číslem 410 336 069, se sídlem 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt, Francie, 
pořádá MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ bez kupní povinnosti pod názvem:  
 

ANTALIS CREATIVE POWER AWARDS 
(dále jen „SOUTĚŽ“) 

 
Tato SOUTĚŽ je přístupná POUZE PŘES INTERNET na následující webové adrese:  
 

www.antaliscreativepowerawards.com (dále jen „webová stránka soutěže“). 
 
Tato SOUTĚŽ potrvá od 1. března 2022 do 31. května 2022 (dále jen „doba trvání soutěže“). 
   
PŘEHLED SOUTĚŽE: 
TATO SOUTĚŽ JE SPOJENA S MULTIMEDIÁLNÍM KOMUNIKAČNÍM PLÁNEM: 

(I) PODNÍTIT KREATIVITU ÚČASTNÍKŮ PŘI TVORBĚ PROJEKTŮ Z KREATIVNÍCH DRUHŮ PAPÍRU S POUŽITÍM 
ALESPOŇ JEDNOHO PRODUKTU SPOLEČNOSTI ANTALIS (DÁLE JEN „PROJEKT(Y)“), KTERÉ POROTA 
VYHODNOTÍ A ODMĚNÍ, A  

(II) KOMUNIKOVAT DOBROU POVĚST SKUPINY ANTALIS PRO MARKETINGOVÉ A KOMERČNÍ ÚČELY, OBCHODNÍ 
ZNAČKY ANTALIS CREATIVE POWER® A JEJÍ PORTFOLIO KREATIVNÍCH DRUHŮ PAPÍRU SPOJENÝCH SE 
SOUTĚŽÍ, PROJEKTY A PŘÍSLUŠNÝMI ÚČASTNÍKY A VÍTĚZI SOUTĚŽE.  

  
PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ: 
Veškeré ochranné známky, loga a další rozlišovací znaky, které jsou reprodukovány na webových stránkách soutěže a na 
stránkách, na které vedou hypertextové odkazy, jsou výhradním vlastnictvím jejich držitelů a jsou v tomto ohledu 
chráněny ustanoveními francouzského zákoníku o duševním vlastnictví (Code de la propriété intellectuelle). Jakákoli 
neoprávněná reprodukce těchto ochranných známek, log a označení představuje porušení práv duševního vlastnictví, 
které může být stíháno soudně.  
 
Veškeré softwarové aplikace používané na těchto stránkách a na stránkách, ke kterým poskytují přístup, jakož i texty, 
komentáře, ilustrace nebo obrázky reprodukované na soutěžních stránkách a na stránkách, ke kterým poskytují přístup, 
jsou chráněny autorským právem a jejich neoprávněná reprodukce představuje porušení práv duševního vlastnictví, které 
může být stíháno soudně. 
 
Osm kategorií a ceny 
Všechny příspěvky musí spadat do jedné z následujících kategorií: 

1. Zprávy a publikace: výroční zprávy, zprávy o společenské odpovědnosti firem, umělecké knihy, lookbooky, 
katalogy, firemní komunikace 

2. Identita značky a tiskoviny: obchodní tiskoviny, identita značky, jídelní lístky, zápisníky 
3. Obaly a propagace: dárkové krabice, plakáty, skládací krabice, nákupní tašky, červené balíčky, krabice na 

měsíční koláče 
4. Poštovní zásilky a pozvánky: tiskové zprávy, pozvánky, svatební oznámení, pohlednice, letáky 
5. Ekologická koncepce: Chceme upozornit na příběhy, v nichž se zúčastněné strany snažily omezit svou 

ekologickou stopu od ekologického designu až po ekologický tisk prostřednictvím výběru papíru. 
6. Příběhy o papíru: Jak papír ovlivnil komunikační kampaň? Jak umožnil dokonale odpovědět na zadání? Jak 

byl úspěšně začleněn do komplexní kampaně? Přinesla tisková kampaň skvělý výsledek (příjezd do obchodu, 
počet registrací atd...)? 

7. Design pro dobrou věc: Od designérského aktivismu pro nějaké téma až po podporu angažované nevládní 
organizace – designéři pro dobrou věc by se měli dostat do centra pozornosti. 

8. Excelentní tisk: Porota vybere projekty na základě vysoké úrovně provedení projektu jednou nebo více 
náročnými tiskovými technikami. 
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Porota vybere šest (6) finalistů v každé kategorii a poté vybere vítěze a udělí související cenu.  
 

 PŘIHLÁŠKA 
OPRÁVNĚNÝ ÚČASTNÍK / ÚČASTNÍK: 
SOUTĚŽ JE URČENA PRO PLNOLETÉ OSOBY, PROFESIONÁLY PRACUJÍCÍ JAKO DESIGNÉŘI, TISKAŘI, VYDAVATELÉ 
A MAJITELÉ ZNAČEK. 
 
SOUTĚŽ NENÍ URČENA SPOTŘEBITELŮM.  
 
SOUTĚŽ JE OMEZENA NA OPRÁVNĚNÉ ÚČASTNÍKY, KTEŘÍ SE NACHÁZEJÍ V ZÚČASTNĚNÝCH ZEMÍCH.  
(Další informace týkající se těchto zemí: klikněte zde).  

 Za oprávněného ÚČASTNÍKA se pro účely těchto pravidel považují:  
- fyzické osoby, které jsou plnoleté a vykonávají svým jménem hospodářskou činnost jako DESIGNÉR, TISKAŘ, 

VYDAVATEL A VLASTNÍK ZNAČKY,  
- právnické osoby jednající prostřednictvím svého zákonného zástupce, které vykonávají hospodářskou činnost 

jako DESIGNÉR, TISKAŘ, VYDAVATEL A VLASTNÍK ZNAČKY,  
 
JAKÁKOLI OSOBA, KTERÁ JE ZAMĚSTNANCEM PRÁVNICKÉ OSOBY, KTERÁ JE OPRÁVNĚNÝM ÚČASTNÍKEM, NEMŮŽE 
BÝT SAMA OPRÁVNĚNÝM ÚČASTNÍKEM, MŮŽE SE VŠAK SOUTĚŽE ZÚČASTNIT V RÁMCI SVÉ PROFESE JMÉNEM SVÉHO 
ZAMĚSTNAVATELE, POKUD K TOMU TENTO POSKYTNE VÝSLOVNÝ PÍSEMNÝ SOUHLAS. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE 
TAKOVÁ OSOBA ZDRŽÍ ÚČASTI V SOUTĚŽI A NEMŮŽE ZA TÍMTO ÚČELEM ZÍSKAT ŽÁDNÉ CENY.  

 
VLÁDNÍ AGENTURY A JAKÝKOLI VEŘEJNÝ SUBJEKT NEBO SUBJEKT POVĚŘENÝ POSLÁNÍM VE VEŘEJNÉM ZÁJMU ZE STRANY 
A JMÉNEM JAKÉHOKOLI STÁTU NEBO VLÁDNÍ AGENTURY NEJSOU OPRÁVNĚNÝMI ÚČASTNÍKY A BUDOU ZE SOUTĚŽE 
VYLOUČENY.  
 
PŘIHLÁŠKA: 
OPRÁVNĚNÝ ÚČASTNÍK musí pro podání svého projektu v příslušné kategorii během doby trvání soutěže splnit následující 
podmínky:  

(1) vytvořit profil ÚČASTNÍKA na webových stránkách a uvést požadované informace na registrační stránce 
webových stránek soutěže,  

(2) vytisknout svůj projekt s použitím papírů a desek distribuovaných společností Antalis s prémiovými značkami 
dostupnými pro jednotlivé země v období od roku 2021 do konce května 2022 v registračním formuláři,   

(3) vytvořit fotografie („fotografie“) prezentující jeho projekt,  
(4) uvést popis projektu: typ projektu, kategorii, název projektu, datum, volný textový popis,   
(5) nahrát fotografie a vytvořit popisek vysvětlující, jak produkty společnosti Antalis pomáhají ÚČASTNÍKOVI při 

navrhování a realizaci projektu, 
(6) předložit svůj projekt v období od března 2022 do konce května 2022. 

 (Dále jen „přihláška“.)  
 
ÚČASTNÍK MUSÍ V PŘIHLÁŠCE A FORMULÁŘI PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ „SOUHLASIT“ ZAŠKRTNUTÍM POLÍČEK: 

 PŘEČETL(A) JSEM SI PRAVIDLA SOUTĚŽE ANTALIS CREATIVE POWER AWARDS, ROZUMÍM JIM A BEZVÝHRADNĚ 
PŘIJÍMÁM A DODRŽUJI VŠECHNY JEJICH PODMÍNKY A SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V TOMTO 
OHLEDU V SOULADU S ČLÁNKEM 9 TĚCHTO PRAVIDEL. 

 MÁM VEŠKERÁ POTŘEBNÁ PRÁVA A LICENCE OD VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH STRAN K PROJEKTU PRO ÚČELY SOUTĚŽE 
ANTALIS CREATIVE POWER AWARDS V SOULADU S ČLÁNKEM 8 TĚCHTO PRAVIDEL. 

 
V KAŽDÉM PŘÍPADĚ MŮŽE ÚČASTNÍK V SOULADU S VÝŠE POPSANOU KLÍČOVOU PODMÍNKOU PŘIHLÁSIT TOLIK 
PROJEKTŮ, KOLIK CHCE. 
 
Každá přihláška se v okamžiku přijetí přihlásí do SOUTĚŽE do jedné z kategorií, do které se kvalifikuje, a nekvalifikuje se 
do žádné další kategorie. Přihláška bude hodnocena v porovnání s ostatními přihláškami pro stejnou kategorii. ÚČASTNÍK 

https://www.antalis.com/en/group/our-locations/
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akceptuje roli moderátora vykonávanou ORGANIZÁTOREM, a to tak, že jeho projekt může být dle uvážení 
ORGANIZÁTORA odmítnut, aniž by byl tento povinen toto rozhodnutí zdůvodnit, jak je uvedeno v článku 7 níže. 
 
 
ÚČASTNÍK se může přihlásit pouze prostřednictvím webových stránek soutěže. ÚČASTNÍK musí mít elektronické zařízení 
s přístupem k internetu, aby se mohl přihlásit do SOUTĚŽE a zúčastnit se jí, přičemž ÚČASTNÍK bere na vědomí a souhlasí 
s tím, že poplatky uložené jeho operátorem budou účtovány podle platného tarifního plánu operátora. 
 
Aby se ÚČASTNÍK mohl SOUTĚŽE zúčastnit, musí se připojit k webové stránce soutěže 
www.antaliscreativepowerawards.com.  
 
Údaje, které je třeba uvést v přihlášce, jsou nezbytné pro zohlednění přihlášky a pro přidělení cen.  
 
Aby se ÚČASTNÍK mohl platně zúčastnit SOUTĚŽE, musí striktně dodržovat požadavky na přihlášku uvedené na webových 
stránkách soutěže, jakož i veškeré další pokyny, které mu budou vydány jakýmkoli jiným způsobem ze strany 
ORGANIZÁTORA. 

 
Údaje zadané do formuláře přihlášky musí být pravdivé, vyčerpávající a přesné a musí být poskytnuty osobou plně 
způsobilou k právním úkonům a s příslušným oprávněním k vyplnění přihlášky. Jakékoli nepravdivé nebo chybné či 
neúplné prohlášení nebo neoprávněné prohlášení vede automaticky ke zrušení přihlášky a případné výherní ceny.  
 
Použití jakéhokoli automatizovaného systému k účasti je zakázáno a bude mít za následek diskvalifikaci. Pokud má 
ORGANIZÁTOR podezření, že se ÚČASTNÍK pokusil podat další přihlášky pomocí více profilů, identit nebo jakýmkoli jiným 
automatizovaným způsobem, budou všechny přihlášky podané ÚČASTNÍKEM prohlášeny za neplatné a ÚČASTNÍK může 
být z účasti v SOUTĚŽI vyloučen, a to na základě vlastního uvážení ORGANIZÁTORA. ORGANIZÁTOR neodpovídá za 
ztracené, opožděné, neúplné, neplatné, nesrozumitelné nebo nesprávně odeslané přihlášky, které budou 
diskvalifikovány. V případě sporu o vlastnictví jakékoli přihlášky se za ÚČASTNÍKA považuje oprávněný držitel e-mailového 
účtu použitého k přihlášení. Potenciální vítěz může být vyzván, aby prokázal, že je oprávněným držitelem e-mailového 
účtu. ORGANIZÁTOR si vyhrazuje právo diskvalifikovat jakoukoli přihlášku z jakéhokoli důvodu, a to výhradně na základě 
vlastního uvážení. 
 
Na přihlášky se vztahují všechna oznámení zveřejněná na webových stránkách soutěže, mimo jiné včetně zásad ochrany 
osobních údajů ORGANIZÁTORA a těchto pravidel. 
 
ORGANIZÁTOR není povinen sdělovat, proč byla žádost diskvalifikována, kromě toho, že žádost nebyla způsobilá podle 
těchto pravidel.  ORGANIZÁTOR si dále vyhrazuje právo neudělit cenu v dané kategorii přihlášky, pokud podle svého 
uvážení neobdrží dostatečný počet způsobilých a kvalifikovaných přihlášek. 
 
ORGANIZÁTOR SE TÍMTO ZŘÍKÁ ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI PORUŠENÍ POŽADAVKŮ UVEDENÝCH V TOMTO ČLÁNKU 2 
JAKOUKOLI OSOBOU A VYHRAZUJE SI PRÁVO POŽADOVAT NÁHRADU ŠKODY. 
 
 

 PROPAGACE A LICENCE   
Přihláška a projekt nebudou potvrzeny a nebudou přijaty ani drženy „v tajnosti“ a podání přihlášky nezakládá důvěrný 
vztah ani závazek mlčenlivosti mezi ÚČASTNÍKEM a ORGANIZÁTOREM nebo jakoukoli jeho přidruženou společností.  
 
Sdílením přihlášky a projektu tímto ÚČASTNÍK uděluje společnosti Antalis práva, s možností udělit sublicenci, zveřejnit 
veškeré prvky projektu a jména / povolání / názvy firem / země zúčastněných stran projektu a reprezentovat 
a reprodukovat veškeré prvky projektu (mimo jiné včetně originálů, vzorků, kopií, fotografií, audiozáznamů 
a videozáznamů), jména každé zúčastněné strany, jejího povolání, název společnosti a zemi, obrazový a zvukový záznam 
a veškeré informace poskytnuté v rámci přihlášky / formuláře pro předkládání příspěvků nebo v průběhu SOUTĚŽE, a to 
ZDARMA, na jakýchkoli médiích, formátech a po celém světě po dobu jednoho (1) roku až dvou (2) následujících let pro 
marketingovou a obchodní komunikaci o dobré pověsti skupiny Antalis, ochranných známkách Antalis Creative Power®, 

http://www.antalisinteriordesignaward.com/
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jejím portfoliu kreativních produktů a soutěži Antalis Creative Power Awards, které jsou spojeny s projektem a jeho 
zúčastněnými stranami.  
 
S výjimkou případů, kdy je to zakázáno zákonem, představuje přihláška výslovný souhlas a povolení ORGANIZÁTOROVI, 
jeho přidruženým společnostem a jejich zástupcům používat a zobrazovat jméno a e-mailovou adresu ÚČASTNÍKA 
a jméno a křestní jméno přidruženého účastníka (přidružených účastníků), jakož i jejich pozici v případě právnické osoby 
ÚČASTNÍKA, přihlášku a projekt (včetně příspěvků a titulku), zemi, fotografie, videa a prohlášení pro účely reklamy 
a komunikace o SOUTĚŽI v jakýchkoli médiích, která jsou nyní nebo v budoucnu budou známa po celém světě (mimo jiné 
včetně na webových stránkách soutěže a všech jejích webových stránkách, na místech nabízejících produkty ANTALIS, na 
jakýchkoli jiných webových stránkách kontrolovaných ORGANIZÁTOREM nebo jeho přidruženými společnostmi a na 
jakýchkoli sociálních médiích) během doby trvání soutěže a po dobu jednoho (1) dalšího roku po jejím skončení, a to bez 
dalšího oznámení nebo povolení, kompenzace nebo odškodnění, kromě zviditelnění, které takto bezplatně poskytuje 
ORGANIZÁTOR projektu a jménu (jménům) ÚČASTNÍKA a přidruženého (přidružených) účastníka (účastníků) během této 
doby. ORGANIZÁTOR kdykoli rozhodne podle vlastního uvážení o úplném nebo částečném použití těchto prvků. Za tímto 
účelem ÚČASTNÍK souhlasí s tím, že ORGANIZÁTOROVI udělí nevýhradní, neodvolatelnou, bezplatnou, 
sublicencovatelnou a převoditelnou celosvětovou licenci k použití, opakovanému použití, reprodukci, přenosu, zobrazení, 
distribuci, dalšímu šíření, kopírování, ukládání, úpravám, editaci, překladům a vytváření odvozených děl na základě svého 
projektu, vcelku nebo po částech, ve všech médiích, formátech a kanálech, které jsou nyní známé nebo budou vynalezeny, 
v každé zemi, oblasti a prostoru a po celém světě, ve všech jazycích, formátech a verzích, a navíc v případě potřeby 
a vhodnosti získá veškerá potřebná povolení a schválení ke spokojenosti ORGANIZÁTORA. Odesláním přihlášky ÚČASTNÍK 
souhlasí s tím, že práva udělená tímto dokumentem k přihlášce a projektu poskytne ORGANIZÁTOROVI, jeho přidruženým 
společnostem a zástupcům a navždy je, jejich příslušné přidružené společnosti a vedoucí pracovníky, ředitele 
a zaměstnance každého z výše uvedených zprostí jakékoli odpovědnosti jakéhokoli druhu vyplývající z použití přihlášky 
a projektu nebo v souvislosti s nimi. 
 
S výjimkou případů, kdy je to zakázáno zákonem, představuje přijetí ceny výslovný souhlas a povolení ORGANIZÁTOROVI, 
jeho přidruženým společnostem a jejich zástupcům používat a zobrazovat jméno a e-mailovou adresu ÚČASTNÍKA 
a jméno a křestní jméno přidruženého účastníka (přidružených účastníků), jakož i jejich pozici v případě právnické osoby 
ÚČASTNÍKA, přihlášku a projekt (včetně příspěvků a titulku), zemi, fotografie, videa a prohlášení pro účely reklamy 
a komunikace o SOUTĚŽI v jakýchkoli médiích, která jsou nyní nebo v budoucnu budou známa po celém světě (mimo jiné 
včetně na webových stránkách soutěže a všech jejích webových stránkách, na místech nabízejících produkty ANTALIS, na 
jakýchkoli jiných webových stránkách kontrolovaných ORGANIZÁTOREM nebo jeho přidruženými společnostmi a na 
jakýchkoli sociálních médiích) během doby trvání soutěže a po dobu jednoho (2) dalšího roku po jejím skončení, a to bez 
dalšího oznámení nebo povolení, kompenzace nebo odškodnění, kromě zviditelnění, které takto bezplatně poskytuje 
ORGANIZÁTOR projektu a jménu (jménům) ÚČASTNÍKA a přidruženého (přidružených) účastníka (účastníků) během této 
doby. ORGANIZÁTOR kdykoli rozhodne podle vlastního uvážení o úplném nebo částečném použití těchto prvků. Za tímto 
účelem vítěz souhlasí s tím, že ORGANIZÁTOROVI udělí nevýhradní, neodvolatelnou, bezplatnou, sublicencovatelnou 
a převoditelnou celosvětovou licenci k použití, opakovanému použití, reprodukci, přenosu, zobrazení, distribuci, dalšímu 
šíření, kopírování, ukládání, úpravám, editaci, překladům a vytváření odvozených děl na základě svého projektu, vcelku 
nebo po částech, ve všech médiích, formátech a kanálech, které jsou nyní známé nebo budou vynalezeny, v každé zemi, 
oblasti a prostoru a po celém světě, ve všech jazycích, formátech a verzích, a navíc v případě potřeby a vhodnosti získá 
veškerá potřebná povolení a schválení ke spokojenosti ORGANIZÁTORA. Přijetím výherní ceny vítěz souhlasí s tím, že 
práva udělená tímto dokumentem k přihlášce a projektu poskytne ORGANIZÁTOROVI, jeho přidruženým společnostem 
a zástupcům a navždy je, jejich příslušné přidružené společnosti a vedoucí pracovníky, ředitele a zaměstnance každého 
z výše uvedených zprostí jakékoli odpovědnosti jakéhokoli druhu vyplývající z použití přihlášky a projektu nebo 
v souvislosti s nimi. 
 
Podáním přihlášky ÚČASTNÍK souhlasí s tím, že přihláška a projekt jsou bezúplatné, nevyžádané a neomezené 
a nezakládají pro ORGANIZÁTORA žádné jiné závazky než ty, které jsou obsaženy v těchto Pravidlech, a že ORGANIZÁTOR 
může myšlenky obsažené v přihlášce a projektu komukoli sdělit na nedůvěrné bázi nebo je jinak využít bez jakékoli 
náhrady pro ÚČASTNÍKA. ÚČASTNÍK dále bere na vědomí, že ORGANIZÁTOR se nevzdává žádných práv na použití 
podobných nebo souvisejících nápadů, které byly ORGANIZÁTOROVI dříve známy, nebo které byly vyvinuty jeho 
zaměstnanci, nebo které získal z jiných zdrojů než od ÚČASTNÍKA.  
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 ZPROŠTĚNÍ  
Podmínkou přihlášení do SOUTĚŽE je, že ÚČASTNÍK souhlasí s tím, že zprostí odpovědnosti za škodu ORGANIZÁTORA, 
jeho poskytovatele služeb, dodavatele, distributory, reklamní/propagační agentury, jakékoli další smluvní partnery 
a všechny jejich přidružené společnosti, jakož i vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce každé z těchto 
společností (souhrnně, „zproštěné strany“) od jakýchkoli nároků nebo žalob v souvislosti s projekty, zraněním osob, 
úmrtím nebo poškozením či ztrátou hmotného nebo nehmotného majetku, ztrátou příjmů nebo výdělku nebo ztrátou 
dobrého jména v důsledku účasti v SOUTĚŽI nebo obdržení, použití nebo zneužití výherní ceny nebo odměny. 
 
Další vyloučení odpovědnosti a omezení odpovědnosti viz článek 10. 
 

 CENY 

VÍTĚZEM SE ROZUMÍ VÍTĚZNÝ OPRÁVNĚNÝ ÚČASTNÍK, KTERÉHO VYBERE POROTA. JAKÁKOLI NABÍZENÁ VÝHERNÍ CENA 
SE VZTAHUJE VÝHRADNĚ NA OCENĚNOU OSOBU, A NELZE JI PROTO PŘEVÉST NA JINOU OSOBU.  

ORGANIZÁTOR si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli projekt dle vlastního uvážení KDYKOLI, a to bez jakéhokoli 
zdůvodnění; zejména bude projekt diskvalifikován, pokud se tým Antalis domnívá nebo dle vlastního uvážení usoudí, že 
projekt může být morálně či eticky sporný nebo urážlivý (úmyslně či nikoli) nebo jakkoli nevhodný.  

VYHLÁŠENÍ ODMĚNY A KOMUNIKACE 

Vyhlášení finalistů a vítězů  
• Finalisté budou vyhlášeni v průběhu léta 2022. 
• Vítězové budou vyhlášeni v Paříži v polovině září 2022. 

Jako předběžná podmínka je vyžadováno, aby jak finalisté, tak vítězové oprávnili společnost Antalis: 

• ke sdílení jejich jména a profesních údajů s našimi partnery Hinderer + Mühlich, Monotype a The Brand 
Identity, aby mohli obdržet své odměny, 

• k uspořádání profesionálního fotografování projektů finalistů, které budou vystaveny na všech sociálních 
sítích, webových stránkách, digitálních platformách nebo v jakýchkoli jiných médiích v souvislosti 
s oceněním Antalis Creative Power Awards. 

Odměny pro finalisty 
Pro 6 projektů finalistů v každé kategorii: 
– Tiskař obdrží poukaz v hodnotě 400 € od společnosti Hinderer + Mühlich, který platí rok od data vydání do 15. září 2023. 
Poukaz lze použít pouze na jeden projekt a platí u společnosti Monotype a jejích certifikovaných poboček a oficiálních 
zástupců v zemi, kde má zákazník sídlo. V případě, že hodnota poukazu není plně využita, nemůže příjemce požadovat 
vrácení zůstatku.  
– Designér nebo komunikační agentura budou odměněni ročním předplatným MonotypeFonts, které zahrnuje 
3 produkční písma, 1 místo, 250 000 zobrazení stránek/měsíc a má hodnotu 550 $/měsíc. 
Příjemci těchto odměn zmocňují společnost Antalis ke sdílení jejich údajů s partnery za účelem získání jejich odměn 

 

Odměny pro vítěze kategorií přihlášek 
Vítězové 4 kategorií přihlášek (zprávy a publikace, identita značky a tiskoviny, poštovní zásilky a pozvánky, zprávy 
a publikace) budou mít možnost zúčastnit se večeře se všemi zúčastněnými stranami svého projektu (maximálně 5 osob), 
kterou uspořádá společnost Antalis v jejich regionu v celkové hodnotě až 1 500 €. 

 

Odměny pro výherce zvláštních cen 
Výherci 4 zvláštních cen (Ekologická koncepce, Design pro dobrou věc, Příběhy o papíru a Excelentní tisk) budou mít 
možnost zúčastnit se návštěvy papírny pořádané společností Antalis. U každého projektu bude designér, tiskař a majitel 
značky doprovázen jedním zástupcem společnosti Antalis na dvoudenní all-inclusive pobyt v celkové hodnotě až 4 000 €. 

Komunikace na sociálních sítích, webových stránkách, digitálních platformách a dalších médiích 



 Antalis Creative Power Awards 
OFICIÁLNÍ PRAVIDLA 

 
 

 7 / 14 

Společnost Antalis bude komunikovat o každém projektu podle svého uvážení prostřednictvím všech sociálních médií, 
webových stránek, digitálních platforem nebo jiných médií: 

- Jakékoli projekty mohou být prezentovány po celou dobu podávání přihlášek.  
- Projekty finalistů budou prezentovány v průběhu léta.  
- Vítězné projekty budou široce propagovány.  

Časopis 
Společnost Antalis společně s The Brand Identity vytvoří časopis, který bude vytištěn a distribuován v nákladu 10 000 
výtisků a který bude obsahovat všechny projekty finalistů i rozhovory s vítězi.  
 
ZPŮSOBY PŘIDĚLOVÁNÍ CEN: 
Vítěz nese veškeré náklady spojené s užíváním a čerpáním cen.  
 
Pokud vítěz z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže využít celou vyhranou cenu nebo její část za podmínek, které jsou 
popsány v těchto pravidlech, ztrácí nárok na uvedenou cenu a nemůže požadovat žádnou náhradu nebo odměnu. 
ORGANIZÁTOR s ní může naložit, jak uzná za vhodné.  
 
Má se za to, že každý vítěz, který si nevyzvedne výherní cenu ve stanovené lhůtě, se jí neodvolatelně vzdal. ORGANIZÁTOR 
s ní může naložit, jak uzná za vhodné.  
Každý vítěz tímto dává souhlas k provedení kontroly totožnosti a adresy. Jakékoli nepravdivé prohlášení o totožnosti nebo 
adrese vede k vyloučení vítěze. Stejně tak je ORGANIZÁTOR oprávněn vhodnými prostředky stíhat jakýkoli pokus 
o porušení nebo obejití těchto pravidel, například uvedením nesprávných údajů. 
 
Výherce nesmí v souvislosti s nabízenou výherní cenou vznášet žádné nároky, nesmí žádat o vyplacení protihodnoty 
výherní ceny v jakékoli formě, ani o její náhradu či výměnu z jakéhokoli důvodu. 
 
Kromě práva podniknout proti nim právní kroky a zrušit jejich přihlášky nemá ORGANIZÁTOR žádnou povinnost předat 
výherní cenu vítězi, pokud ten během procesu přihlašování neuvedl řádně své kontaktní údaje, pokud se mu zjevně 
podařilo jakýmkoli způsobem zmanipulovat výsledek SOUTĚŽE nebo pokud nedodržel tato pravidla. 
 
ORGANIZÁTOR se tímto zříká odpovědnosti v souvislosti s jakýmkoli zpožděním při doručování výherních cen, pokud toto 
zpoždění není způsobeno jeho vlastním zaviněním, ale je způsobeno poskytovatelem služeb, ke kterému se uchýlí, aby je 
doručil. ORGANIZÁTOR se tímto zříká jakékoli smluvní nebo právní odpovědnosti v souvislosti s operacemi spojenými 
s přepravou přidělené výherní ceny. 
 
Stejně tak ORGANIZÁTOR nenese odpovědnost, pokud dojde k poškození výherních cen v průběhu jejich přepravy. 
ORGANIZÁTOR se zříká jakékoli odpovědnosti za kvalitu nebo stav výherní ceny při jejím doručení. 
 
Každý ÚČASTNÍK (a případný přidružený účastník) se může SOUTĚŽE zúčastnit pouze jednou po celou dobu trvání soutěže. 
 
Každý, kdo se chce zúčastnit SOUTĚŽE, musí dodržovat pokyny, které mu budou poskytnuty na internetových stránkách 
http://www.antaliscreativepowerawards.com. 
 
Údaje, které každý, kdo se chce zúčastnit SOUTĚŽE, zadá na webové stránce soutěže, budou předány ORGANIZÁTOROVI. 
 
Každý ÚČASTNÍK, který vytvoří několik e-mailových adres registrovaných pod stejnou adresou a stejným jménem, bude 
diskvalifikován a nebude mít nárok na výherní cenu, která mu může být přidělena. 
 
Jakékoli nesprávné nebo nepravdivé přihlášky nebo přihlášky podané způsobem, který je v rozporu s těmito pravidly, 
vedou k diskvalifikaci dotyčného ÚČASTNÍKA (a případného přidruženého účastníka). 
 
Jakékoli přihlášky využívající „jednorázové“ e-mailové adresy jsou přísně zakázány. 
 
ORGANIZÁTOR se tímto zříká odpovědnosti za nesprávné směrování jakýchkoli e-mailů. 
 

http://www.antalisinteriordesignaward.com/
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ORGANIZÁTOR je oprávněn provádět jakékoli kontroly pro účely uplatňování tohoto článku. 

 URČENÍ A OZNÁMENÍ VÍTĚZE  
Finalistům a vítězům zašle soukromou zprávu přímo ORGANIZÁTOR (nebo jakýkoli poskytovatel služeb podílející se na 
realizaci SOUTĚŽE) prostřednictvím e-mailu („oznámení o výhře“). Vítěz bude identifikován podle kontaktních údajů, 
které uvedl při podání přihlášky. V případě jakéhokoli sporu ohledně těchto údajů je rozhodující seznam ÚČASTNÍKA 
a související kontaktní údaje, které má k dispozici ORGANIZÁTOR. 
 
Porota vybraná ORGANIZÁTOREM (dále jen „porota“) určí finalisty a vítěze každé ceny.  
 
Rozhodnutí poroty jsou konečná ve všech záležitostech týkajících se výběru každého finalisty a vítěze. V případě rovnosti 
hlasů má rozhodující slovo a konečné rozhodnutí zástupce ORGANIZÁTORA. 
 
Každý potenciální vítěz musí být schopen přijímat hovory z neregistrovaného/blokovaného čísla a mít přístup 
k internetovému připojení, aby mohl přijímat e-maily od ORGANIZÁTORA nebo jeho určeného zástupce. Veškeré 
federální, národní a místní daně nebo jiné výdaje související s vyhranou cenou, přijetím a držením ceny nese výhradně 
každý příslušný vítěz. Pokud se oznámení o výhře nevrátí ve stanovené lhůtě uvedené v těchto pravidlech nebo se vrátí 
jako nedoručitelné; nebo pokud se zjistí, že potenciální vítěz nemá nárok na výherní cenu podle těchto pravidel; nebo 
pokud potenciální vítěz nemůže z jakéhokoli důvodu výhru přijmout, pak takový potenciální vítěz automaticky ztrácí 
veškerá práva na výherní cenu.  
 
Seznam finalistů a vítězů bude zveřejněn na webových stránkách http://www.antaliscreativepowerawards.com 

 ZAKÁZANÝ OBSAH 
ÚČASTNÍK se zavazuje dodržovat všechny platné zákony, pravidla a předpisy týkající se zákazu zveřejňování obsahu 
pornografické, pedofilní, násilné nebo obscénní povahy nebo obsahu, který by mohl vážně poškodit lidskou důstojnost. 
 
ÚČASTNÍK se dále zavazuje, že nebude šířit žádné zprávy určené k propagaci zboží nebo služeb. 
 
ÚČASTNÍK bere na vědomí, že ORGANIZÁTOR může stáhnout jakýkoli zjevně nedovolený obsah. 
 
Zakázány jsou zejména tyto prvky: jakékoli zprávy a fotografie, které by mohly být považovány za podněcování k páchání 
trestných činů nebo přestupků, diskriminaci, nenávist nebo násilí na základě rasy, etnického původu nebo národnosti, 
oslavu nacismu, popírání existence zločinů proti lidskosti, zasahování do pravomoci soudů, hanobení nebo urážky, 
narušování soukromí lidí, nebo jednání, které ohrožuje nezletilé osoby, a také jakýkoli soubor, který obsahuje popisy 
zakázaných předmětů nebo děl, zprávy hanlivé, urážlivé, hrubé, násilné nebo odporující platným zákonům, zprávy 
o konzumaci tabáku a alkoholu, zprávy obsahující osobní kontaktní údaje a informace umožňující zjistit přesnou 
zeměpisnou polohu (telefon, poštovní adresa atd.), zprávy nabádající ke konzumaci zakázaných látek nebo k sebevraždě, 
zprávy umožňující třetím osobám přímo nebo nepřímo obstarat pirátský software, sériová čísla softwarových aplikací 
nebo softwarových aplikací používaných k páchání pirátství a vnikání do počítačových a telekomunikačních systémů, viry 
a jiný škodlivý software a obecně jakýkoli nástroj nebo softwarovou aplikaci, zprávy, které potenciálně porušují práva 
jiných osob nebo bezpečnost osob a majetku v rozporu se soukromou povahou korespondence (dále jen „zakázaný 
obsah“). 
 
Pokud přihláška obsahuje zakázaný obsah, bude diskvalifikována spolu s ÚČASTNÍKEM a přidruženými účastníky, kteří ji 
podali. Zakázaný obsah není vyčerpávající; ORGANIZÁTOR může diskvalifikovat jakoukoli přihlášku, pokud obsahuje 
fotografii nebo text, které ORGANIZÁTOR podle svého uvážení považuje za jakkoli urážlivé nebo obscénní, jakkoli 
poškozující dobré jméno a pověst ORGANIZÁTORA (nebo jeho přidružených subjektů), v nesouladu s jeho marketingovou 
strategií nebo v nesouladu s těmito pravidly. 
 

 ZÁRUKA ÚČASTNÍKA 
Podáním přihlášky ÚČASTNÍK tímto zaručuje a prohlašuje, že jeho přihláška a projekt: 

http://www.antalisinteriordesignaward.com/
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- neporušují žádná práva třetích osob tím, že zahrnují například autorská práva, morální práva, ochranné známky, 
loga nebo produkty (jako jsou názvy společností, štítky nebo symboly, v rozsahu povoleném touto smlouvou) 
nebo obrázky, které byly vytvořeny, distribuovány, vysílány nebo zveřejněny jinými osobami, například na 
webových stránkách, v televizi, filmech nebo jiných médiích;  

- neodkazují na veřejné osoby, neobsahují materiály obsahující jméno (jména), podobiznu (podobizny), fotografii 
(fotografie) nebo neobsahují jiné identifikační prvky jakékoli osoby (živé či mrtvé) jiné než ÚČASTNÍKA bez 
předchozího písemného souhlasu;  

- jsou originálním výtvorem ÚČASTNÍKA, nejsou zveřejněny a nebyly dříve předloženy k jiným propagačním nebo 
komerčním účelům (úprava, vylepšení nebo změna již existujícího díla třetí osoby se nepovažuje za originální 
výtvor ÚČASTNÍKA) a ÚČASTNÍK je oprávněn poskytnout práva udělená tímto dokumentem k přihlášce 
a projektu ORGANIZÁTOROVI, jeho přidruženým společnostem a zástupcům;  

- do přihlášky nezahrnul žádný zakázaný obsah a neporušil žádný z výše uvedených požadavků na přihlášky; 
 
ÚČASTNÍK tímto souhlasí s tím, že navždy zprostí ORGANIZÁTORA, jeho přidružené společnosti a zástupce a jejich 
příslušné přidružené společnosti, jakož i vedoucí pracovníky, ředitele a zaměstnance každého z výše uvedených, 
odpovědnosti jakéhokoli druhu vyplývající z jakéhokoli použití přihlášky a projektu nebo v souvislosti s nimi. 

 

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ 
Ve Francii jsou osobní údaje chráněny v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů a zákonem č. 78-17 
ze dne 6. ledna 1978 o zpracování údajů, souborech a svobodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o ochraně údajů“). 

V celém tomto oddílu: 

• V tomto oddílu se pojmem „uživatel“ rozumí uživatel internetu, který přistupuje na webové stránky soutěže 
a používá je. 

• Výrazem „osobní údaje“ se rozumí jakákoli informace, bez ohledu na její formu, která může být použita 
k přímé nebo nepřímé identifikaci fyzických osob, jichž se týká (článek 4 francouzského zákona č. 78-17 ze dne 
6. ledna 1978). 

 

Tyto informace jsou určeny pro SOUTĚŽ společnosti ANTALIS S.A.S. – č. 410 336 069 RCS Nanterre – 8 rue de Seine, 92100 
Boulogne-Billancourt, Francie (dále jen „ANTALIS“ nebo „ORGANIZÁTOR“), která jedná jako správce údajů v souladu se 
zákonem o ochraně osobních údajů.  

Více informací o zásadách ochrany osobních údajů společnosti ANTALIS naleznete na webových stránkách skupiny 
ANTALIS www.antalis.com a kliknutím na „Privacy Notice“ (oznámení o ochraně osobních údajů). 

Pro účast v SOUTĚŽI si uživatel musí vytvořit vlastní profil na webových stránkách soutěže, kde musí nutně poskytnout 
ORGANIZÁTOROVI své osobní údaje. 

Údaje poskytnuté uživatelem jsou zpracovávány manuálně a elektronicky na základě oprávněného zájmu 
ORGANIZÁTORA na organizaci, řízení a komunikaci za účelem dosažení cílů SOUTĚŽE a na základě souhlasu pro účely 
obchodní a marketingové komunikace elektronickými prostředky. 

Pro účely SOUTĚŽE:  

Při jakémkoli použití webové stránky soutěže se shromažďují zejména tyto údaje: 

• URL odkazů, přes které uživatel vstoupil na webovou stránku soutěže, 
• poskytovatel přístupu uživatele, 
• technická konfigurace prohlížeče uživatele, 
• příjmení, jméno (u ÚČASTNÍKA a případných přidružených účastníků), e-mailová adresa, společnost/škola, 

pozice/povolání, země, fotografie nebo video, typ projektu, kategorie, název projektu, datum, volný textový 
popis, popisek vysvětlující, jak produkty Antalis pomáhají ÚČASTNÍKOVI navrhnout a realizovat projekt.  
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Uživatel poskytne informace označené hvězdičkou pro účast v SOUTĚŽI. Poskytnutí dalších údajů není povinné. Odmítnutí 
nebo opomenutí poskytnout povinné údaje brání uživateli v platné účasti v SOUTĚŽI.  

Uživatel musí tyto údaje poskytnout zcela informovaně, například při jejich zadávání. 

Uživatel opravňuje ORGANIZÁTORA ke zveřejnění takto sdělených osobních údajů, jako je jméno, příjmení, e-mailová 
adresa, společnost, pozice/povolání, země, fotografie nebo video, typ projektu, kategorie, název projektu, datum, volný 
text popisu a titulku, pro účely SOUTĚŽE podle těchto pravidel, a to po zajištění souhlasu uživatele s ustanoveními tohoto 
článku v souladu s platnými právními předpisy.  
 
Příjemce údajů pro SOUTĚŽ 

Osobní údaje jsou přístupné ORGANIZÁTOROVI, jeho společnostem přidruženým společnosti Antalis a jeho poskytovateli 
služeb na základě potřeby a pouze pro účely SOUTĚŽE.  

Seznam poskytovatelů služeb pro SOUTĚŽ:  

The Brand Identity   
The Brand Identity Group Ltd – 7 Browne Close – Ashwellthorpe –Norwich Norfolk NR16 1FG – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 
 bude mít přístup k těmto údajům: kontaktní jméno, název společnosti, e-mail, telefon, účet na sociálních sítích 
a fotografie projektů, a to za účelem uspořádání rozhovoru s vítězi a vybranými finalisty a zveřejnění podrobností 
o projektu na svých webových stránkách a sociálních sítích. 

Hinderer + Mühlich  
hinderer + mühlich GmbH & Co. KG, Heilbronner Straße 29, 73037 Göppingen, Tel.: +49 71 61 978 22-0, Fax: +49 71 61 
978 22-10, info@hinderer-muehlich.de – bude mít přístup k těmto údajům: kontaktní jméno, název společnosti, e-mail, 
telefon; webové stránky a fyzická obchodní adresa za účelem zaslání poukazu a informování svých místních poboček nebo 
oficiálního zástupce o použití poukazu.  

Monotype  
Monotype Imaging Holdings Inc., společnost se sídlem v Delaware na adrese 600 Unicorn Park Drive, Woburn, 
Massachusetts 01801, USA – bude mít přístup k těmto údajům: kontaktní jméno, název společnosti, e-mail, telefon; 
webové stránky a fyzická obchodní adresa za účelem zaslání poukazu a informování svých místních poboček nebo 
oficiálních zástupců o použití poukazu.  

Surf  
Webhosting zajišťuje: SAS OVH, 2 rue Kellermann – BP 80157 – 59053 Roubaix Cedex 1 – Tel. : 09 72 10 10 07 
Data hostuje: SAS OVH, 2 rue Kellermann – BP 80157 – 59053 Roubaix Cedex 1 – Tel. : 09 72 10 10 07 

ORGANIZÁTOR centralizuje správu dat v EHP. Pokud se uživatel nachází mimo EHP, může příslušná přidružená společnost 
Antalis v dané zemi přistupovat k informacím se stejnými standardy ochrany. Bez ohledu na jejich umístění jsou přijata 
veškerá nezbytná bezpečnostní a právní opatření k zajištění bezpečnosti a integrity osobních údajů v souladu s předpisy. 

Poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají osobní údaje jménem ORGANIZÁTORA, přijímají vhodná bezpečnostní opatření 
k ochraně osobních údajů a zdržují se jakéhokoli jiného použití než podle pokynů společnosti ANTALIS v souladu se 
smlouvou o zpracování dat podle zákonů o ochraně osobních údajů.  

Pokud se tito příjemci nacházejí v zemi, která neposkytuje odpovídající úroveň ochrany ve smyslu zákona o ochraně 
osobních údajů, zajistí ORGANIZÁTOR provedení tzv. standardních smluvních doložek v souladu se zákonem nebo zákony 
o ochraně osobních údajů. 
 
Uchovávání údajů Osobní údaje budou uchovávány minimálně po dobu 2 let a mohou být uchovávány i po další dobu 
stanovenou platným zákonem o promlčení. 
 
Práva subjektu údajů  
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů má uživatel právo na přístup (bezplatný), úpravu, opravu, vymazání, 
zablokování a odstranění jakýchkoli svých osobních údajů, právo požadovat vysvětlení nebo vznést námitku proti 

mailto:info@hinderer-muehlich.de
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zpracování svých osobních údajů z oprávněných důvodů. A konečně, uživatel může zaslat „zvláštní směrnice“ týkající se 
používání jeho údajů po jeho smrti. Pro uplatnění těchto práv je třeba zaslat žádost na následující adresu: 
dpo@antalis.com 

Zasílání e-mailů a elektronická komunikace pro účely přímého marketingu: Po potvrzení přihlášky do SOUTĚŽE bude 
UŽIVATEL požádán o souhlas se zasíláním marketingových/komerčních informací nebo nabídek od společnosti ANTALIS 
nebo jejích přidružených společností nebo jejím jménem prostřednictvím jakýchkoli elektronických komunikačních 
prostředků, a to zaškrtnutím vyhrazeného políčka.  

PROJEV VŮLE: Pokud UŽIVATEL souhlasil se zasíláním e-mailů a elektronických sdělení pro účely přímého marketingu, 
bude pak společnost ANTALIS a přidružené společnosti oprávněna zasílat digitální marketingové/komerční informace, 
jako jsou informace o produktu, obchodní nabídka, informace o akci, informace o projektu nebo například pozvánka. 

Nebo případně DVOJITĚ OVĚŘENÝ PROJEV VŮLE: Pokud UŽIVATEL souhlasil se zasíláním e-mailů a elektronických sdělení 
pro účely přímého marketingu, obdrží UŽIVATEL e-mail s výzvou, aby kliknutím na odkaz splnil proceduru potvrzení svého 
souhlasu se zasíláním marketingových/komerčních informací nebo nabídek od společnosti ANTALIS nebo jejích 
přidružených společností nebo jejich jménem jakýmikoliv prostředky elektronické komunikace. 

Za účelem odhlášení bude UŽIVATEL vždy oprávněn kliknout na odkaz pro odhlášení, který bude uveden pod jakýmkoli e-
mailem zaslaným společností ANTALIS nebo jejím jménem, nebo zaslat e-mail pověřenci pro ochranu osobních údajů 
společnosti ANTALIS na tuto vyhrazenou e-mailovou adresu: dpo@antalis.com 

Dotaz a právo podat stížnost: 

Dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů společnosti ANTALIS lze zasílat na následující vyhrazenou e-mailovou 
adresu dpo@antalis.com. V případě, že odpovědi nebudou uspokojivé nebo pokud bude oprávněně namítáno, že 
zpracování osobních údajů není v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, lze podat stížnost příslušnému 
dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi. 
 

 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI – ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI 
Žádné ustanovení těchto pravidel nevylučuje ani nemění, ani nemá za cíl omezit, vyloučit nebo změnit zákonné záruky 
pro spotřebitele nebo jakékoli předpokládané podmínky či záruky, jejichž vyloučení z těchto pravidel by bylo v rozporu 
s jakýmkoli zákonem nebo by způsobilo neplatnost jakékoli části těchto pravidel. („Nevyloučitelné záruky“). S výhradou 
omezení uvedených v předchozí větě: Osvobozené strany nenesou odpovědnost a vylučují veškerou odpovědnost, ať už 
vznikla z deliktního jednání (mimo jiné včetně nedbalosti), ze smlouvy nebo z jiných důvodů, pokud jde o: (1) nesprávné 
nebo nepřesné informace, ať už způsobené ÚČASTNÍKEM, chybami při publikování nebo jakýmkoli zařízením či 
programováním spojeným se SOUTĚŽÍ nebo v ní používaným; (2) technické poruchy jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně 
poruch, přerušení nebo odpojení internetu, telefonních linek nebo síťového hardwaru či softwaru; (3) neoprávněný lidský 
zásah do jakékoli části procesu podávání přihlášek nebo SOUTĚŽE; (4) technické nebo lidské chyby, ke kterým může dojít 
při správě SOUTĚŽE nebo zpracování přihlášek; nebo (5) jakoukoli jinou ztrátu nebo škodu (mimo jiné včetně ztráty 
příležitosti nebo ušlého zisku), ať už přímou, nepřímou, zvláštní nebo následnou, která jakýmkoli způsobem vznikne 
v souvislosti se SOUTĚŽÍ, mimo jiné včetně jakéhokoli zranění nebo škody na osobách nebo majetku, která může být přímo 
nebo nepřímo, zcela nebo zčásti, způsobena účastí ÚČASTNÍKA v SOUTĚŽI nebo přijetím nebo použitím či zneužitím 
výherní ceny (pokud je určen jako vítěz).  
 
Jakákoli účast v SOUTĚŽI prostřednictvím internetu znamená uvědomění si a přijetí vlastností a omezení technologií 
používaných na internetu a nástrojů, které s ním souvisejí, zejména pokud jde o technickou výkonnost, dobu odezvy při 
prohlížení, dotazování nebo přenosu dat, rizika přerušení a obecně rizika spojená s jakýmkoli připojením a přenosem dat, 
nedostatečnou ochranou určitých údajů před možným zneužitím nebo zpronevěrou a rizika kontaminace viry, které 
mohou kolovat po síti. 
 
ORGANIZÁTOR nevrací ani neuchovává žádné vzorky projektu a ÚČASTNÍK v tomto ohledu zprostí ORGANIZÁTORA 
odpovědnosti za případnou krádež, ztrátu nebo poškození. 
 
Výslovně upozorňujeme, že internet není bezpečná síť. 
 

mailto:dpo@antalis.com
mailto:dpo@antalis.com
mailto:dpo@antalis.com
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ORGANIZÁTOR tímto upozorňuje ÚČASTNÍKY na skutečnost, že hypertextové odkazy na webu mohou vést na jiné webové 
stránky, které jsou na ORGANIZÁTOROVI nezávislé. V takovém případě ORGANIZÁTOR nenese odpovědnost za činnost 
těchto webových stránek třetích stran. 
 
ORGANIZÁTOR nezaručuje, že webové stránky nebo SOUTĚŽ budou fungovat bez přerušení nebo že neobsahují žádné 
chyby, ani že zjištěné chyby budou odstraněny. V případě technické poruchy SOUTĚŽE je ORGANIZÁTOR oprávněn 
případně zrušit nebo anulovat relaci SOUTĚŽE, během níž k této poruše došlo. V důsledku toho se nepřihlíží k žádným 
nárokům. 
 
ORGANIZÁTOR se tímto zříká odpovědnosti za případné selhání přihlášky nebo jakýchkoli údajů v ní obsažených, které 
k němu nedorazí z jakéhokoli konkrétního důvodu, za který není odpovědný (například problém s připojením k internetu 
z jakéhokoli konkrétního důvodu na straně uživatele, dočasný výpadek našich serverů z jakéhokoli konkrétního důvodu 
atd.), nebo pokud k němu taková data dorazí ve zkomoleném stavu nebo v podobě, kterou nelze zpracovat (například 
pokud ÚČASTNÍK používá počítačové vybavení nebo počítačové prostředí, které jsou pro jeho přihlášku nevhodné atd.). 
 
ORGANIZÁTOR se tímto zříká odpovědnosti za jakoukoli ztrátu nebo škodu (ať už osobní, fyzickou, materiální, finanční 
nebo jinou), ke které dojde v průběhu účasti ÚČASTNÍKA v SOUTĚŽI. 
 
ORGANIZÁTOR nenese žádnou odpovědnost:  
- Pokud je ÚČASTNÍK omylem odpojen telefonním operátorem nebo poskytovatelem internetových služeb od sítě. 
- Pokud ÚČASTNÍK zapomene zadat své kontaktní údaje. 
- Pokud by ÚČASTNÍK utrpěl technickou poruchu (špatná linka, špatný stav terminálu). 
- Pokud technická porucha serveru SOUTĚŽE nebo jeho ústředny znemožní ÚČASTNÍKOVI přístup k formuláři přihlášky. 
- V případě výpadku elektrického proudu nebo jakékoli události, která má vliv na server. 
 
ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE se proto tímto za všech okolností zříká odpovědnosti za jakýkoli z následujících aspektů nebo 
událostí, přičemž tento výčet není úplný: 
- obsah služeb přístupných na webové stránce a obecně jakékoli informace nebo údaje zveřejněné na službách 
přístupných na webové stránce soutěže, 
- přenos nebo příjem jakýchkoli dat nebo informací prostřednictvím internetu,  
- jakákoli porucha internetové sítě, která znemožňuje řádný chod nebo průběh SOUTĚŽE, 
- porucha jakéhokoli přijímacího zařízení nebo komunikačních linek, 
- ztráta jakékoli papírové nebo elektronické korespondence a ztráta jakýchkoli dat obecně, 
- jakékoli problémy se směrováním, 
- fungování jakéhokoli softwaru, 
- následky jakéhokoli viru, počítačové chyby, anomálie nebo technické poruchy, 
- jakékoli poškození počítače ÚČASTNÍKA, 
- jakákoli technická, hardwarová nebo softwarová závada jakéhokoli druhu, která znemožňuje nebo omezuje možnost 
zúčastnit se SOUTĚŽE nebo která poškozuje systém ÚČASTNÍKA. 
 
ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE se tímto zříká odpovědnosti za jakékoli přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku přerušení, 
poruchy, pozastavení nebo ukončení SOUTĚŽE z jakéhokoli důvodu, jakož i za jakékoli přímé nebo nepřímé škody, které 
by mohly jakýmkoli způsobem vzniknout v důsledku připojení k webové stránce soutěže. 
 
Je na UCHAZEČI, aby přijal veškerá vhodná opatření k ochraně svých vlastních dat nebo softwaru, které jsou uloženy na 
jeho počítačovém vybavení, před jakýmkoli poškozením. 
 
Připojení jakékoli osoby k webové stránce soutěže a přihlášce k SOUTĚŽI se uskutečňuje na její plnou odpovědnost.  
 
ORGANIZÁTOR nenese žádnou odpovědnost, pokud by v důsledku okolností vyšší moci nebo událostí, které jsou mimo 
jeho kontrolu, musela být SOUTĚŽ změněna, omezena nebo zrušena. 
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 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
ORGANIZÁTOR si vyhrazuje právo zrušit, pozastavit nebo upravit SOUTĚŽ nebo jakoukoli její část, pokud jakýkoli podvod, 
technické selhání nebo jakýkoli jiný faktor mimo přiměřenou kontrolu ORGANIZÁTORA naruší integritu nebo řádné 
fungování SOUTĚŽE, jak určí ORGANIZÁTOR podle svého vlastního uvážení. V takovém případě si ORGANIZÁTOR 
vyhrazuje právo udělit cenu [podle postupů pro určení vítěze uvedených v těchto pravidlech] výběrem z přihlášek, které 
splňují podmínky a které byly doručeny do okamžiku narušení.  ORGANIZÁTOR si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení 
diskvalifikovat jakoukoli osobu, u které zjistí, že manipuluje s procesem podávání přihlášek nebo s průběhem SOUTĚŽE, 
nebo že jedná v rozporu s pravidly této nebo jiné propagační akce nebo jedná nesportovním či rušivým způsobem. 
Jakýkoli pokus jakékoli osoby úmyslně narušit legitimní fungování SOUTĚŽE může být porušením trestního a občanského 
práva, a pokud k takovému pokusu dojde, ORGANIZÁTOR si vyhrazuje právo požadovat po jakékoli takové osobě náhradu 
škody v plném rozsahu povoleným zákonem. Pokud ORGANIZÁTOR nevymáhá dodržování jakéhokoli ustanovení těchto 
pravidel, neznamená to, že se tohoto ustanovení zříká. 
 

 OMEZENÍ SPORŮ A UDĚLENÍ CEN 
S výjimkou případů, kdy je to zakázáno, ÚČASTNÍK souhlasí s tím, že: (1) veškeré spory, problémy, nároky a důvody 
k žalobě vyplývající z této SOUTĚŽE nebo související s ní nebo s udělenou výherní cenou budou řešeny individuálně, bez 
použití jakékoliv formy hromadné žaloby, a výhradně obchodním soudem v Nanterre (Francie); (2) veškeré nároky, 
rozsudky a odměny budou omezeny na skutečné a přiměřené náklady, které vznikly, včetně nákladů spojených s účastí 
v této SOUTĚŽI, v žádném případě však na náklady na právní zastoupení nebo právní služby; a (3) za žádných okolností 
nebude ÚČASTNÍK oprávněn získat odškodnění za případnou náhradu škody, a to s výhradou náhrady škody za porušení 
nevyloučitelné záruky, a ÚČASTNÍK se tímto vzdává veškerých práv na uplatnění nároků, nepřímých, sankčních, 
náhodných a následných škod a jakýchkoli jiných škod, kromě skutečných hotovostně proplacených výdajů, a jakýchkoli 
práv na znásobení nebo jiné navýšení náhrady škody.  

 PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO 
Veškeré otázky týkající se konstrukce, platnosti, výkladu a vymahatelnosti těchto pravidel nebo práv a povinností 
ÚČASTNÍKA a ORGANIZÁTORA v souvislosti se SOUTĚŽÍ se řídí francouzským právem a vykládají se v souladu s ním bez 
ohledu na volbu práva nebo kolizní normy (ať už francouzské nebo jakékoli jiné jurisdikce). 
 

 PŘIJETÍ PRAVIDEL 
Jakákoli účast v SOUTĚŽI znamená plný a bezvýhradný souhlas s těmito pravidly. Pravomoc řešit jakékoli praktické 
problémy při výkladu nebo uplatňování těchto pravidel náleží ORGANIZÁTOROVI. Na jakékoli písemné nebo telefonické 
žádosti týkající se výkladu nebo uplatňování těchto pravidel, mechanismů nebo podmínek SOUTĚŽE, jakož i výběru vítězů, 
se neodpovídá. 
 
Původním jazykem těchto pravidel je angličtina. V případě rozporu ve výkladu anglické verze s jakýmkoli dalším 
překladem do jiných jazyků má přednost anglická verze.  

 

 DOKAZOVÁNÍ  
Veškeré elektronické záznamy obsažené na webových stránkách soutěže jsou směrodatné (tj. považují se za přesné 
a pravdivé), pokud není prokázán opak. Pravomoc řešit případné problémy s výkladem náleží ORGANIZÁTOROVI. 
 
ORGANIZÁTOR je oprávněn použít, například pro účely dokazování, jakýkoli úkon, skutečnost nebo opomenutí, programy, 
data, soubory, záznamy, operace a jiné prvky (jako jsou monitorovací zprávy nebo jiná prohlášení) digitální nebo 
elektronické povahy nebo v/na digitálním nebo elektronickém formátu nebo nosiči, které byly vypracovány, přijaty nebo 
uloženy přímo nebo nepřímo ORGANIZÁTOREM, například v jeho informačních systémech, a které souvisejí s používáním 
jeho webových stránek soutěže.  
 
ÚČASTNÍK se zavazuje, že nebude zpochybňovat přípustnost, platnost nebo důkazní hodnotu výše uvedených prvků 
digitální nebo elektronické povahy nebo v/na digitálním nebo elektronickém formátu či nosiči na základě jakéhokoli 
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zákonného ustanovení, které by mohlo stanovit, že určité dokumenty musí být sepsány nebo podepsány stranami, aby 
mohly být platným důkazem. 
 
Tyto prvky tedy představují platné důkazy, a pokud je ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE předloží jako důkaz v jakémkoli sporném 
nebo jiném řízení, jsou mezi stranami přípustné, platné a vymahatelné stejným způsobem, za stejných podmínek a se 
stejnou důkazní hodnotou jako jakýkoli dokument, který je vyhotoven, přijat nebo uložen písemně. 
 


	Article 1. ORGANIZACE A PŘEHLED
	Article 2. PŘIHLÁŠKA
	( Přečetl(a) jsem si pravidla soutěže Antalis Creative Power Awards, rozumím jim a bezvýhradně přijímám a dodržuji všechny jejich podmínky a souhlasím se zpracováním osobních údajů v tomto ohledu v souladu s článkem 9 těchto Pravidel.
	( Přečetl(a) jsem si pravidla soutěže Antalis Creative Power Awards, rozumím jim a bezvýhradně přijímám a dodržuji všechny jejich podmínky a souhlasím se zpracováním osobních údajů v tomto ohledu v souladu s článkem 9 těchto Pravidel.
	( Mám veškerá potřebná práva a licence od všech zúčastněných stran k projektu pro účely soutěže Antalis Creative Power Awards v souladu s článkem 8 těchto Pravidel.
	( Mám veškerá potřebná práva a licence od všech zúčastněných stran k projektu pro účely soutěže Antalis Creative Power Awards v souladu s článkem 8 těchto Pravidel.
	Article 3. PROPAGACE A LICENCE
	Article 4. ZPROŠTĚNÍ
	Article 5. CENY
	Article 6. URČENÍ A OZNÁMENÍ VÍTĚZE
	Article 7. ZAKÁZANÝ OBSAH
	Article 8. ZÁRUKA ÚČASTNÍKA
	Article 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ
	Údaje poskytnuté uživatelem jsou zpracovávány manuálně a elektronicky na základě oprávněného zájmu ORGANIZÁTORA na organizaci, řízení a komunikaci za účelem dosažení cílů SOUTĚŽE a na základě souhlasu pro účely obchodní a marketingové komunikace elekt...
	Zasílání e-mailů a elektronická komunikace pro účely přímého marketingu: Po potvrzení přihlášky do SOUTĚŽE bude UŽIVATEL požádán o souhlas se zasíláním marketingových/komerčních informací nebo nabídek od společnosti ANTALIS nebo jejích přidružených sp...
	PROJEV VŮLE: Pokud UŽIVATEL souhlasil se zasíláním e-mailů a elektronických sdělení pro účely přímého marketingu, bude pak společnost ANTALIS a přidružené společnosti oprávněna zasílat digitální marketingové/komerční informace, jako jsou informace o p...
	Nebo případně DVOJITĚ OVĚŘENÝ PROJEV VŮLE: Pokud UŽIVATEL souhlasil se zasíláním e-mailů a elektronických sdělení pro účely přímého marketingu, obdrží UŽIVATEL e-mail s výzvou, aby kliknutím na odkaz splnil proceduru potvrzení svého souhlasu se zasílá...
	Za účelem odhlášení bude UŽIVATEL vždy oprávněn kliknout na odkaz pro odhlášení, který bude uveden pod jakýmkoli e-mailem zaslaným společností ANTALIS nebo jejím jménem, nebo zaslat e-mail pověřenci pro ochranu osobních údajů společnosti Antalis na tu...
	Dotaz a právo podat stížnost:
	Dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů společnosti ANTALIS lze zasílat na následující vyhrazenou e-mailovou adresu dpo@antalis.com. V případě, že odpovědi nebudou uspokojivé nebo pokud bude oprávněně namítáno, že zpracování osobních údajů nen...

	Article 10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI – ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI
	Article 11. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
	Article 12. OMEZENÍ SPORŮ A UDĚLENÍ CEN
	Article 13. PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO
	Article 14. PŘIJETÍ PRAVIDEL
	Jakákoli účast v SOUTĚŽI znamená plný a bezvýhradný souhlas s těmito pravidly. Pravomoc řešit jakékoli praktické problémy při výkladu nebo uplatňování těchto pravidel náleží ORGANIZÁTOROVI. Na jakékoli písemné nebo telefonické žádosti týkající se výkl...
	Původním jazykem těchto pravidel je angličtina. V případě rozporu ve výkladu anglické verze s jakýmkoli dalším překladem do jiných jazyků má přednost anglická verze.

	Article 15. DOKAZOVÁNÍ

