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PRAVIDLA VÝZVY  

STOLNÍ KALENDÁŘ „CO MILUJI VE ZLÍNĚ 2021“  

Organizátor výzvy: statutární město Zlín  

Termíny:  

▪ Uzávěrka pro zasílání fotografií: 31. 7. 2020  

▪ Výběr fotografií do kalendáře proběhne prostřednictvím poroty složené z fotografa Josefa 

Řezníčka (JsfABB), zástupců organizátora za oblast cestovního ruchu, městské zeleně, 

architektů a provozovatele FB stránky Co miluji ve Zlíně Petra Kopčila do: 14. 8. 2020   

▪ Zveřejnění autorů vybraných fotografií na webových stránkách do: 22. 8. 2020 (informováni 

e-mailem či telefonicky)   

Fotografie: v plném rozlišení, formát JPG, preferujeme orientaci na šířku.  

Zasláním fotografie autor prohlašuje, že:  

▪ fotografii pořídil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva 

jejího užití v neomezeném rozsahu  

▪ osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním dané fotografie a 

jejím použitím dle těchto podmínek  

Do výběru nebudou zařazeny fotografie, které:  

▪ nesouvisí s tématem  

▪ autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení   

▪ mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost 

atd.)  

▪ jsou opatřeny vulgárním, či jinak pohoršujícím popiskem  

▪ byly, dle informací dostupných organizátorovi, pořízeny jiným autorem  

▪ nevyhovují kvalitou nebo rozlišením  

▪ budou zaslány po termínu uzávěrky pro zasílání fotografií  

Zasláním fotografie poskytuje autor fotografie organizátorovi právo využívat fotografii všemi 

zákonem dovolenými způsoby užití, nejen v rámci zveřejnění ve stolním kalendáři a v rámci 

jeho propagace, ale i pro účely propagace organizátora či propagace jím poskytovaných služeb 

(v publikacích, na webu, sociálních sítích apod.). Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, je 

časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům užití ze strany organizátora. 

Organizátor není povinen toto oprávnění využít.  

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.  
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Obecné podmínky:  

Osobní údaje budou chráněny ve shodě s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Údaje budou zpracovány zaměstnanci 

organizátora automatizovaně nebo jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude 

organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k užití fotografií a prokázání poskytnutí 

licence k autorem zaslané fotografii (nejdéle však 10 let od zaslání fotografií). Dané osobní 

údaje budou použity pro označení autora fotografie a informování autora fotografie o 

výsledcích. Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na www.zlin.eu/gdpr.  

Autor fotografie bere na vědomí, že v případě zájmu o uvedení svých osobních údajů u zaslané 

fotografie, a to zejména ve stolním kalendáři, případně ve sdělovacích prostředcích, na 

internetových stránkách, sociálních sítích a na výstavě fotografií, je povinen udělit k tomuto 

písemný souhlas se zpracováním osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely 

stává statutární město Zlín, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín.  

 


