
Úplná pravidla soutěže: 

1. Soutěže je možné se zúčastnit odevzdáním vyplnění soutěžní karty (dále jen karta) u vstupu  
do prostoru veletrhu nebo na stánku RPC. 
2. Do slosování budou zařazeny pouze karty obsahující úplné a čitelné kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, 
telefon, podpis), na kterých bude minimálně 10 razítek od vystavujících z jednoho dne, kdy bude karta 
odevzdána a zařazena do slosování. Soutěžící musí získat razítka od společností, které budou v Nové budově 
u stánku č. 1001 a 1009 plus minimálně 8 dalších razítek od libovolných společností. 
3. Firmy, které do soutěže věnovaly cenu, budou označeny informací, že u nich můžeš získat razítko. 
4. Slosování odevzdaných karet bude probíhat každý den v 16 hod. u skleněného schodiště v RB. Vždy se 
vylosuje 1 cena, o kterou se bude soutěžit, a následně se vylosuje její výherce. 
5. Pokud nebude výherce přítomen, bude losován výherce nový. 
6.  Každý návštěvník se může do soutěže zapojit celkem 3x tj. každý den 1x (příp. odevzdané soutěžní karty s 
duplicitními kontaktními údaji budou ze soutěže vyloučeny). 
7.  Každý den se budou losovat ceny od vystavujících, kteří se daný den účastní veletrhu. Seznam cen je 
zveřejněn na: http://sance.vse.cz/soutez/ 
8. Na výhru se nevztahuje právní nárok a nelze ji soudně vymáhat. Nelze ji vyměnit za peníze. 
9. Odevzdáním vyplněné soutěžní karty soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s FOTOGRAFOVÁNÍM/NATÁČENÍM A 

ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

  Udělujete tímto souhlas Vysoké škole ekonomické v Praze, se sídlem nám. W. Churchilla 1938/4, 130 
67 Praha 3, IČ: 613 84 399, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:  

a. jméno a příjmení  
b. e-mail, telefon  
c. vaše fotografie/audio/video záznam pořízené v souvislosti s konáním veletrhu ŠANCE  

v prostorách VŠE, v rámci dokumentace akce  

 Výše uvedené osobní údaje je možné zpracovávat pro marketingové účely VŠE. Tyto údaje budou 
Správcem zpracovávány po dobu 10 let od pořízení fotografií.  

 S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je 
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu na Rozvojové a poradenské centrum 
Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3.  

 Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou 
zpracovávat i tito zpracovatelé:  

a. Grafická studia zpracovávající marketingové materiály pro VŠE  

 Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:  
a. vzít souhlas kdykoliv zpět,  
b. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,  
c. vyžádat si u nás přístup k údajům uvedených v odst. 1 a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,  

popřípadě požadovat omezení zpracování,  
d. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,  
e. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.  

 Pověřencem pro ochranu osobních údajů VŠE je RNDr. Karel Nenadál, dpo@vse.cz. Na pověřence se 
můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně Vašich 
osobních údajů. 

 Soutěžící souhlasí se zařazením mezi odběratele novinek RPC. Z tohoto seznamu je možné se kdykoliv 
odhlásit prostřednictvím odkazu v zasílaném emailu. 

 Soutěžící souhlasí s předáním osobních údajů  všem obchodním společnostem, které se veletrhu zúčastnily, 
pro účely dalšího komerčního využití. 

 Soutěžící souhlasí s pořízením fotografie při příp. předání ceny, jejím zveřejněním a jejím poskytnutím 
obchodním společnostem, které věnovaly ceny do soutěže, pro účely dalšího reklamního využití. 

 

http://sance.vse.cz/soutez/

