
Pravidla akce „CIF - Ahoj, krásné Česko”
Pořadatel: UNILEVER ČR, spol. s r.o., Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196 (dále jen
„pořadatel“).

Organizátor: Garp Integrated s.r.o., IČ: 27709540, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125558 (dále jen
„organizátor“).

Akce bude realizována výhradně prostřednictvím webových stránek www.ahojkrasnecesko.cz (dále jen
„webové stránky“) na území České republiky (dále jen „místo konání akce“), v termínu od 1. května 2021
00:00:00 hod. do 31. května 2021 23:59:59 hod. (dále též „doba trvání akce“).

Pořadatel má zájem finančním příspěvkem podpořit revitalizaci zajímavé lokality na území České republiky,
z důvodu, že nechce o výběru dané lokality rozhodovat sám, rozhodl se uspořádat tuto hlasovací akci tak,
aby dosáhl co největší transparentnosti výběru lokality (dále jen „akce“).

Výběr lokality probíhá v několika krocích:

a) Nominace lokality:

- Do akce je zahrnuto 9 lokalit z České republiky (dále jen „nominované lokality“). Tyto
nominované lokality byly vybrány ve spolupráci organizací Lepší místo, jejíž činnost je
provozována společností better place s.r.o., IČ: 04421116, se sídlem Na Pustině 1068, Kolín II,
280 02 Kolín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 247307. Nominace lokalit tedy také není výběrem čistě pořadatele akce, ale jedná se o
vyhodnocení nestranného subjektu.

- Organizátor před zahájením této akce kontaktoval vlastníky/správce (resp. obce, města, správní
obvody, v jejichž obvodu se nominované lokality nachází či soukromé vlastníky) dané
nominované lokality (dále jen „vlastník/správce“), za účelem vysvětlení podmínek této akce a
podmínek případného čerpání finanční podpory. Tito vlastníci/správci lokality na základě této
komunikace vyslovili svůj zájem se do této akce zapojit a zároveň předložili konkrétní návrhy na
revitalizaci vybrané lokality.

b) Hlasování:

- V době konání akce, tedy v době od 1. května 2021 00:00:00 hod. do 31. května 2021 23:59:59
hod., je umožněno návštěvníkům webových stránek hlasovat na těchto webových stránkách pro
jednu z nominovaných lokalit a pomoci tak zvolit tu nejzajímavější lokalitu na území České
republiky vhodnou pro revitalizaci, resp. jejíž uklizení a vlastníky/správcem navržená
rekultivace se návštěvníkovi líbí.

- Zapojit se do této akce svým hlasem může jakýkoliv návštěvník webových stránek, tedy fyzická
osoba (dále jen „zájemce“). Osoby mladší 15 let se mohou akce zúčastnit pouze s písemným
souhlasem svého zákonného zástupce. V něm bude výslovně uvedeno, že zákonný zástupce
souhlasí s účastí zájemce v akci, souhlasí s pravidly této akce a souhlasí se zpracováním
osobních údajů (svých i zájemce) za účelem jejich využití v rámci akce. Povinností zájemce je
předložit pořadateli či organizátorovi na vyzvání souhlas zákonného zástupce, způsobem a ve
lhůtě v této výzvě stanoveným. Nepředloží-li zájemce písemný souhlas zákonného zástupce ani
po opakované výzvě je pořadatel oprávněn zájemce a jeho hlas bez náhrady z akce vyloučit.

http://www.ahojkrasnecesko.cz


- Zájemci mohou v době trvání akce jimi vybrané lokalitě přiřadit jeden hlas způsobem
stanoveným na webových stránkách, s tím, že pro započítání hlasu zájemce je nutné vyplnit
svou e-mailovou adresu.

- Každý zájemce může v akci přidělit jen jeden hlas. Zájemce se tak akce může účastnit jen
s jednou e-mailovou adresou. Každý zájemce je oprávněn hlasovat v akci pouze jednou (tj. má 1
hlas) a je proto povinen identifikovat se pomocí jedné e-mailové adresy.

- Nominovaná lokalita, která v akci získá nejvíce platných hlasů, vyhrává.

c) Vyhlášení vítězů:

- Po ukončení akce a kontrole hlasování, nejpozději však do 7 kalendářních dnů po ukončení akce,
bude oficiálně vyhlášena vítězná lokalita.

- V případě rovnosti hlasů bude uklizena a zrekultivována ta nominovaná lokalita (která dosáhla
tohoto rovného nejvyššího počtu hlasů), jež obdržela poslední hlas v rámci hlasování dříve.
V případě, že nastanou okolnosti zvláštního zřetele hodné (např. se ukáže jako objektivně
nemožné řádně uklidit a zrekultivovat výherní lokalitu, ať již z důvodu majetkových vztahů,
omezení daných právními předpisy nebo z jiného důvodu), vyhrazuje si pořadatel právo určit
k úklidu a rekultivaci další z nominovaných lokalit v pořadí.

d) Předání výher:

- Vítězná lokalita resp. vlastník/správce vítězné lokality, získává finanční podporu ve výši
100.000,-Kč, která může být využita výhradně na revitalizaci předmětné lokality (dále jen
„finanční podpora“).

- Vlastník/správce vítězné lokality bude organizátorem kontaktován obratem po ukončení a
vyhodnocení akce, nejpozději však do 7 pracovních dnů od vyhlášení výsledků akce, a to za
účelem informování o výhře a dohodnutí konkrétních podmínek čerpání finanční podpory.

- Finanční podpora bude vlastníkovi/správci vítězné lokality předána způsobem dohodnutým
předem mezi vlastníkem/správcem vítězné lokality a pořadatelem, s tím, že o předání bude
vyhotovena darovací smlouva. Revitalizace musí být dle dohodnutých podmínek dokončena do
15. 9. 2021, s tím, že revitalizaci zajistí vlastník/správce vítězné lokality samostatně, případně je
organizátor připraven za podmínek a nákladů stanovených v předchozí dohodě pomoci se
zajištěním revitalizace. Vlastník/správce vítězné lokality a pořadatel se dohodly, že vítězná
lokalita bude po dokončení revitalizace označena reklamní plaketou informující o finanční
podpoře pořadatele, resp. značky CIF.

Zpracování osobních údajů:

V rámci hlasování na webových stránkách bude každý zájemce požádán o vyjádření souhlasu se
zpracováním osobních údajů v rozsahu hlasovacího formuláře, tedy e-mailová adresa.

Zájemce zaškrtnutím příslušného políčka v rámci hlasovacího formuláře na webových stránkách
www.ahojkrasnecesko.cz dobrovolně uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v
rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti
UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, IČ: 18627781, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196, jakožto správce, a s jejich
zpracováním prostřednictvím zpracovatele (kterým je organizátor) pro účely této akce, a to po dobu nezbytně
nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle na dobu 2 let. Výslovně se uvádí, že hlas zájemce, který
neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci akce, nemůže být do akce
zařazen.



Uvedené Údaje budou užity za účelem identifikace zájemce, zařazení do hlasovací databáze, organizaci a
vyhodnocení akce a ověření dodržování pravidel akce.

Doba zpracování Údajů zájemců (tj. jejich e-mailové adresy) je doba trvání akce a dále po dobu do
vyhodnocení akce, resp. ověření jednotlivých hlasů, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Po dobu
delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem
či oprávněným zájmem pořadatele, organizátora či ostatních zájemců, zejména za účelem případného
vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této akce či v
řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této akce.

Osobní údaje zájemců mohou být bez souhlasu zájemců zpracovávány pro účely oprávněných zájmů
pořadatele této akce, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve
sporech v souvislosti s organizací této akce či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s
pořádáním této akce.

Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání této akce je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro
pořádání akce, zejména pro ověření dodržování pravidel akce, neboť pro pořádání akce je nezbytně nutné,
aby zájemci poskytli a souhlasili se zpracováním jejich osobních údajů v požadovaném rozsahu. Pokud
zájemce nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. souhlas se
zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek
vymazání jeho hlasu v akci.

Nesouhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání souhlasu) je možné sdělit následující způsobem:
e-mailem na adresu ichoose@g-in.cz. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na
základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora této akce,
jakož i ostatních zájemců, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné
obrany ve sporech v souvislosti s organizací této akce či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v
souvislosti s pořádáním této akce.

Správcem údajů poskytnutých zájemcem je pořadatel této akce. Údaje poskytnuté zájemcem mohou kromě
pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem akce, a to dle jeho pokynů a za
stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor akce, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní
poradci.

Údaje zájemce budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř.
zpracovatelem, kterým je organizátor, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou
ukládána v digitální formě.

Požádá-li zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel
povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má právo za bezplatné
poskytnutí informace

Práva zájemců je možné uplatnit na kontaktu info@ahojkrasnecesko.cz. V případě pochybností o dodržování
práv se může zájemce obrátit na pořadatele nebo organizátora na jeho poštovní adrese uvedené v záhlaví
těchto pravidel nebo na e-mailu info@ahojkrasnecesko.cz. Na tomto e-mailu může zájemce podat
k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních
údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uooz.cz, ke kterému může zájemce podat stížnost v případě,
že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.

Zájemce má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v akci práva dle Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679, též GDPR), tj. zejména zájemce má právo na informace a
přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů.
Zájemce má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy zájemce popírá přesnost
osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále
v případě, kdy zpracování osobních údajů je protiprávní a zájemce odmítá výmaz osobních údajů a žádá
místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě, že pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely
zpracování, ale zájemce je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Zájemce má právo na



výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
nebo jinak zpracovány, nebo v případě, že odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro
zpracování, nebo v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo v případě, že osobní údaje
musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Zájemce má rovněž právo na přenositelnost
údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této akci a bez
toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud zájemce požádá o přenesení a výmaz poskytnutých údajů,
bude to mít za následek výmaz hlasu zájemce. Zájemce má právo vznášet námitky proti zpracování
založeném na oprávněném zájmu pořadatele a organizátora či ostatních zájemců v souvislosti s pořádáním
této akce. Zájemce nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by
pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo.

Obecná ustanovení:

Účastí v akci projevuje každý zájemce svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně
dodržovat. Účast v akci je dobrovolná. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s akcí, která nejsou
upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě
internet nebo jinými elektronickými prostředky.

Zájemce je oprávněn v akci udělit jen jeden hlas. Zájemce se může akce účastnit výhradně prostřednictvím
jedné e-mailové adresy. V případě, že zájemce obejde hlasovací mechaniku, případně se o to pokusí (např.
vytváření e-mailových účtů, využívání robotů atp.), může pořadatel rozhodnout o odstranění těchto hlasů
z akce.

Z akce jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi,
pořadateli či spolupracujícím společnostem, přímo se podílející na této akci jakož i osoby těmto osobám
blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Organizátor a pořadatel mají výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek akce jednotlivými
zájemci. Organizátor a/nebo pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit hlasy zájemce, v případě, že
bude mít podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze zájemců nebo na
spáchání jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky akce. Toto
rozhodnutí je konečné, bez možnosti odvolání.

Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v akci,
či v souvislosti s užíváním finanční podpory a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně lokalitě,
vlastníkovi/správci lokality nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s čerpáním finanční podpory.

Finanční podporu není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Pořadatel tímto není vůči
zájemcům, či vlastníkům / správcům nominovaných lokalit nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv
jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Za vady spojené s čerpáním finanční
podpory nenese pořadatel ani organizátor akce žádnou zodpovědnost. Finanční podporu není možné
reklamovat u pořadatele ani u organizátora. Účast v akci ani finanční podporu není možné vymáhat soudní
cestou.

Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce
zařazeny, resp. z ní budou pořadatelem vyloučeny.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek akce a pro získání finanční
podpory a dle vlastního uvážení také o všech ostatních případných sporech, námitkách a otázkách spojených
s touto akcí. Pořadatel je oprávněn podmínky pro účast v akci kdykoliv zkontrolovat. Výsledky akce jsou
konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení pravidel akce, leží povinnost prokázat
rozhodné skutečnosti na zájemci či vlastníkovi/správci nominované lokality.

Vymáhání účasti v akci nebo vyplacení finanční podpory není možné a zájemce či vlastník/správce
nominované lokality není oprávněn se domáhat jiné podpory, než mu bude poskytnuta. Pořadatel si



vyhrazuje právo nahradit finanční podporu podporou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit
podmínky předávání finanční podpory v případě, že finanční podporu nebude schopen poskytnout tak, aby
mohla být předána v souladu s pravidly akce. Pořadatel ani organizátor akce není odpovědný za jakoukoli
újmu, kterou zájemce, vlastník/správce nominované lokality případně utrpí svou účastí v akci nebo s
užíváním získané podpory.

V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se akce, nejasností
týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná
ustanovení těchto pravidel.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či akci zkrátit, prodloužit či ji ve
výjimečných případech ze závažných důvodů úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez
jakýchkoliv nároků zájemce či vlastník/správce nominované lokality vůči pořadateli či organizátorovi, a
stejně tak bez nároků případně nahradit finanční podporu za jiné formy podpory obdobného typu a
odpovídající hodnoty. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno
písemně ve formě dodatku.

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících s akcí je Česká
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

Úplná pravidla akce jsou k dispozici na internetových stránkách www.ahojkrasnecesko.cz.

V Praze dne 8. 4. 2021

http://www.coi.cz

