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Video soutěž – ukaž svoji LOGO! aplikaci
Všeobecná pravidla a podmínky soutěže
Společnost Siemens, s. r. o., regionální zastoupení skupiny Siemens v České republice (dále jen 

„Siemens“), vyhlašuje soutěž pro fyzické osoby na téma

Ukaž svoji LOGO! aplikaci
1. Pořadatel a vyhlašovatel soutěže

Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Siemens, s. r. o., se sídlem Siemensova 1,

155 00 Praha 13, IČ 00268577, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 625 (dále jen „pořadatel“).

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook 

za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli, nikoliv Facebooku. 

Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli nikoliv 

Facebooku.

2. Cíl soutěže
Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších krátkých videí, která zachycují aplikace řízené modulem

LOGO!. Verze LOGO! nerozhoduje. Nejlepší video bude vybrané odbornou porotou dle kritérií: 

originalita, kvalita zpracování, typ aplikace.

3. Časový ́harmonogram soutěže
Vyhlášení soutěže:                                                                                                                    1. 4. 2021

Poslední den pro doručení přihlášek:                                                                           16. 5. 2021   

Zasedání porot:                                                                                                        do 26. 5. 2021 

Ohlášení výsledků soutěže účastníkům:                                                                    do 31. 5. 2021

4. Odměny
4.1 Rozhodnutí o pozitivním výsledku – ocenění – bude oznámeno účastníkovi na e-mailovou

adresu, kterou uvedl v přihlášce.

4.2 Odměna je účelová. Vítězi bude předána jako hmotná/věcná cena při osobním převzetí nebo

bude zaslána poštou na adresu uvedenou v přihlášce do 30. 6. 2021. Na výhry nevzniká právní 

nárok a pořadatel si vyhrazuje právo cenu neudělit.

4.3 Vítězům jsou udělovány věcné odměny:

1. místo – Automatizační sestava obsahující: S7-1200, HMI panel, SW, zdroj v hodnotě cca

20 000,- Kč

2. – 4. místo – LOGO! 8.3 v hodnotě cca 3 000,- Kč

Speciální odměna – v hodnotě 1 000,- Kč. Tuto cenu obdrží první přihlášené video zachycující 

využití cloudu v aplikaci. Rozhodujícím kritériem je čas odeslání kompletního formuláře.

Další pořadí vítězů není stanoveno (celkem 5 věcných cen).
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5. Podmínky účasti 
Soutěže se mohou účastnit všechny fyzické osoby (dále jen „účastník“), které řádně vyplní přihlášku 

a splní kvalifikační podmínky uvedené dále v tomto článku.  

Video musí mít délku max. 3 min, min. FULL HD 1920x1080, 25 sn. /s. (natočené z vašeho pohledu –

POV záběr) a o maximální velikosti 1 GB. 

Může být zrychlené i bez komentáře, ústně okomentované nebo popsané titulky. Ve videu nesmějí 

být zachyceny obličeje osob. 

Do soutěže budou zařazena všechna zaslaná videa splňující všechny požadavky.  

Pro úspěšné zařazení je třeba odeslat kompletní a pravdivě vyplněný formulář, včetně souhlasu o 

zpracování osobních údajů pro účely soutěže podle GDPR a souhlasu s dalším bezplatném využitím 

videí pro marketingové účely společnosti Siemens. Siemens může zaslaná videa dále upravovat pro 

své potřeby.  

Formulář pro přihlášení do soutěže je umístěn na www.siemens.cz/ukazlogo.  

Video, kdy název video souboru bude ve formě jméno_příjmení.XXX, se musí nahrát do vámi 

zvoleného úložiště (např. www.uschovna.cz) a odeslat na ukazlogo.cz@siemens.com. Současně se 

odkaz a kód odeslané zásilky musí doplnit do přihlašovacího formuláře na www.siemens.cz/ukazlogo  

– políčka „Odkaz s uloženým videem a instrukcemi ke stažení“. Případné dotazy pište na adresu 

ukazlogo.cz@siemens.com.  

6. Podávání přihlášek 
6.1 Účast do soutěže je podmíněna vyplněním a odesláním přihlášky na internetových stránkách 

www.siemens.cz/ukazlogo a odesláním videa přes veřejné úložiště např.: www.uschovna.cz.  

6.2 Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících  

s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení či zrušení celé soutěže nebo její jednotlivé části. 

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo neúplné nebo chybně vyplněné přihlášky odmítnout. 

6.4 Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit ocenění v případně nízkého počtu přihlášek. 

6.5 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel v průběhu trvání soutěže. 

6.6 Účast v soutěži není nároková. 

6.7 K dílům zaslaným do soutěže účastníci poskytují pořadateli výhradní, územně neomezenou 
licenci na dobu 30 let, pro všechny způsoby užití díla známé v současné době i v budoucnu, 
s neomezeným právem podlicence; licence se poskytuje bezplatně. 

7. Způsob určení vítězů 
7.1 O ocenění rozhoduje odborná porota ustanovená na návrh ředitelky oddělení 

Communications, Siemens, s.r.o. Hlavními kritérii hodnocení je originalita, kvalita zpracování, typ 

aplikace.  

7.2  Příslušná porota vybere z přihlášených videí vítěze.  Rozhodnutí poroty jsou konečná.  
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8. Medializace vítězů 
Výherci budou nebo mohou být kontaktován médii nebo jiným způsobem propagováni v rámci této 

soutěže. Podáním přihlášky uděluje souhlas společnosti Siemens v rámci komunikace výsledků 

soutěže: 

o s udělením rozhovoru o své práci/příběhu médiím, 

o se zveřejněním svého příběhu/tématu v médiích, 

o s rozhovory a focením pro komunikaci na sociálních médiích a webových stránkách pro 

komunikační kampaň. 

9. Odpovědnost pořadatele a účastníka 
Pořadatel neodpovídá za zpracování nebo hodnocení jakékoliv nepřesné informace, technické nebo 

jiné chyby, která mu bude poskytnuta na základě podané přihlášky. 

Pořadatel neodpovídá za žádné problémy nebo technická selhání, zejména jakékoli telefonní sítě, 

doručovacích služeb nebo linek, počítačových internetových systémů, serverů nebo poskytovatelů 

počítačového zařízení, které nejsou v jeho kompetenci, v jejichž důsledku by kterákoliv osoba nebyla 

schopna vstoupit do soutěže nebo svůj vstup dokončit. 

Pořadatel není odpovědný za ztrátu dat, nedoručení nebo opoždění zásilky a jiné, způsobené třetími 

stranami použitými k přepravě a doručení zásilek nebo dat. 

Pořadatel neodpovídá za ochranu autorských práv a práv duševního vlastnictví. 

Účastník soutěže se podáním přihlášky zavazuje respektovat ve všech ohledech tyto podmínky.  

V případě vítězství souhlasí účastník s využíváním videa k další medializaci. Pořadatel si vyhrazuje 

právo podle vlastního uvážení vyloučit ze soutěže takového účastníka, který́ jakýmkoliv způsobem 

porušuje/porušil stanovená pravidla a podmínky soutěže. 

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník podáním přihlášky vyjadřuje souhlas s jejími pravidly. 

 

10. Zpracování osobních údajů pro účel pořádání soutěže 

„Nezbytnou podmínkou účasti v soutěži je udělenísouhlasu společnosti Siemens, s. r. o., se sídlem 

Siemensova 1, 155 00 Praha 13, IČ: 00268577, jakožto správci, aby v souladu se zákonem o ochraně 

osobních údajů1 a GDPR2 zpracovávala osobní údaje uvedené v přihlášce (včetně všech jejich příloh) 

pro účel pořádání soutěže, a to zejména pro zpracování a evidence přihlášky, hodnocení přihlášky 

porotou, pro oznámení výsledků účastníkům a pro zaslání případné výhry. Více v odstavci „Souhlas 

se zpracováním osobních údajů“. 

 

 
1 Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES 
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři dobrovolně uděluji souhlas společnosti 

Siemens, s. r. o., se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13, IČ: 00268577, jakožto správci, aby v 

souladu se zákonem o ochraně osobních údajů3 a GDPR4 zpracovávala osobní údaje uvedené v 

přihlášce soutěže Video soutěž – ukaž svoji LOGO! aplikaci (včetně všech jejich příloh) pro účely 

pořádání soutěže, a to zejména pro zpracování a evidence přihlášky, hodnocení přihlášky porotou, 

pro oznámení výsledků účastníkům a pro zaslání případné výhry. 

Tento souhlas uděluji na dobu maximálně dvou let od poskytnutí tohoto souhlasu, popř. do doby 

odvolání tohoto souhlasu.  

Souhlas mohu kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím e-mailu na 

siemens.cz@siemens.com, beru však na vědomí, že odvoláním souhlasu se zpracováním osobních 

údajů dojde k ukončení účasti v soutěži. 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 

před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce 

zpracovává na základě jiného právního základu, než je účastníkem udělený souhlas. 

Dále má účastník právo na: 

• obdržení potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, na přístup k 
těmto údajům; 

• provedení opravy nesprávných údajů týkajících se vaší osoby; 

• provedení výmazu vašich osobních údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 17 GDPR); 

• omezení zpracování vašich osobních údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 18 GDPR); 

• na přenositelnost osobních údajů, které aktivně poskytnete (jsou-li splněny podmínky čl. 20 
GDPR). 
 

Také může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů nebo neplnění 

povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro 

ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

 

Licence 
Dále poskytuji pořadateli k zaslanému videu (autorskému dílu) výhradní, územně neomezenou licenci 

na dobu 30 let, pro všechny způsoby užití díla známé v současné době i v budoucnu, s neomezeným 

právem podlicence; licence se poskytuje bezplatně. 

 

 

 
3 Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů  
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (dále jen „GDPR“). 
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