Pravidla a podmínky vědomostní soutěže
www.laborka.cz
I.etapa (září-prosinec 2009)
Obecné podmínky
1. Vyhlašovatelem, pořadatelem a správcem osobních údajů v rámci této vědomostní
soutěže o ceny je společnost Forenzní DNA servis, s.r.o., se sídlem Janovského 18, 170 00
Praha 7, kancelář Bulovka 1606/1, 180 81 Praha 8, IČ: 27227529 (dále jen pořadatel).
2. Tyto podmínky vědomostní soutěže stanoví závazná práva a povinnosti účastníků
Soutěže (dále jen „Podmínky“) pořádané výše uvedenými pořadatelem.
3. Registrací v souladu s těmito Podmínkami vyjadřuje účastník (jak je definován níže) svůj
souhlas s Pravidly a podmínkami v aktuálním znění.
4. Podmínkou účasti ve vědomostní soutěži je registrace účastníka pomocí on‐line
registračního formuláře dostupného přes www.laborka.cz.
5. Kontakty na vyhlašovatele soutěže jsou uvedeny na www stránce přístupné přes
www.laborka.cz.
6. Tato soutěž není loterií ve smyslu Zákona o loteriích a podobných hrách (č.202/1990 Sb.).
7. Výherce obdrží svoji výhru již očištěnou od daně (ve smyslu zákona o daních z příjmu).
8. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let. Každá osoba se může
zúčastnit soutěže pouze jednou. Pokud se zúčastní vícekrát, ať úmyslně nebo
nedopatřením, bude pořadatelem uznána pouze první sada odpovědí na otázky.
9. Soutěže se může zúčastnit pouze osoba s funkčním e‐mailem a platnou doručovací
adresou na území České republiky a Slovenské republiky.
10. Výherce souhlasí se zveřejněním svého jména a výhry.
11. Této Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Pořadatele, jejich rodinní příslušníci ani
osoby blízké (ve smyslu ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník), ani
žádný z partnerů projektu, uvedených v jakékoli komunikaci související s touto Soutěží, či
jeho zaměstnanci, jejich rodinní příslušníci či osoby blízké. V žádném případě nemá žádná
z osob uvedených v tomto odstavci nárok na získání ceny.
12. Ze soutěže může být vyloučen ten, kdo v rámci on‐line registrace uvede vědomě
nepravdivé údaje (např. o zaměstnavateli či své pracovní pozici).
13. V rámci on‐line registrace je NUTNÉ uvést platný e‐mail.
14. Obchodní sdělení, která mohou být zasílána spolu s informacemi k soutěži, se budou
týkat pouze předmětů a služeb nabízených sponzory soutěže.
15. Pořadatel neodpovídá za události mimo svou kontrolu a za události, které nemohl při
vynaložení odborné péče předvídat, zejména události mimo kontrolu Pořadatele, mající
vliv na kvalitu či způsob doručení výhry.
16. Cílem vědomostní soutěže je zvýšení zájmu odborné veřejnosti o obory související s
účelem zpracování osobních údajů, jak je uveden v registraci pořadatele vědomostní
soutěže u Úřadu na ochranu osobních údajů.
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Výhry
17. Výhry do I.etapy soutěže věnují společnosti Biologicals s.r.o. a Forenzní DNA servis, s.r.o..
18. Celkem budou v rámci I.etapy mezi výherce s dostatečným počtem kladných bodů
rozděleny výhry v celkové hodnotě přesahující 25000 Kč. Celková hodnota výher může
být nižší, pokud se v soutěži neumístní potřebný počet výherců s dostatečným počtem
kladných bodů.
a. 1. cena ‐ 9000,‐ Kč (hodnota poukazu na nákup zboží v síti Mall.CZ)
b. 2. cena ‐ 3000,‐ Kč (hodnota poukazu na nákup zboží v síti Mall.CZ)
c. 3. až 40. cena ‐ lupa s vlastním LED osvětlením (U.S. Patent No. 29/267.420)
19. Výhry budou do 16.12.2009 zaslány výhercům na adresy uvedené při on‐line registraci.
20. Ceny udělené ze strany Pořadatele jsou nepřenosné na jinou osobu.
21. Bez souhlasu Pořadatele vědomostní soutěže není možná výměna ceny za hotovost, ani
výměna za jinou cenu, stejně tak není možné vyměnit udělenou cenu za jiné předměty či
služby
22. Pořadatel si vyhrazuje právo určit náhradní ceny.
23. Rozhodnutí Pořadatele jsou konečná a účastník nemá právní nárok na žádný opravný
prostředek proti takovému rozhodnutí. Pořadatel není povinen poskytovat vysvětlení
svých rozhodnutí či postupů či o těchto rozhodnutích či postupech s účastníkem jakkoli
komunikovat.
Důležitá data
24. Registrace do I.etapy vědomostní soutěže je spuštěna dnem 16.9.2009 a končí dnem
16.11.2009 ve 23:59:59. Po tomto datu nebude pro tuto etapu soutěže brán na došlé
registrace zřetel.
25. Všichni zaregistrovaní účastníci obdrží dne 17.11.2009 e‐mail s přístupovými údaji do
aplikace WebExam (http://www.testyou.org/new ), kde proběhne vědomostní soutěž.
Všichni účastníci mají možnost si internetové testovací rozhraní vyzkoušet již před tímto
datem.
26. Vstup do vědomostní soutěže bude možný od 17:00 dne 17.11.2009 a končí dne
6.12.2009 ve 23:59:59.
27. Po 9.12.2009 obdrží všichni účastníci e‐mail se seznamem výherců.
Okruhy otázek a jejich hodnocení
28. Otázky vědomostní soutěže jsou vybírány zejména z následujících oborů:
a. Archeogenetika
b. Biochemie
c. Buněčná biologie
d. Forenzní genetika
e. Genetická genealogie
f. Historie
g. Hudba
h. Literatura
i. Molekulární biologie a genetika
29. Ke každé otázce budou většinou nabídnuty 4 odpovědi. Správná nemusí být žádná z nich,
stejně tak může být správných odpovědí více. Stejně jako u testů v autoškole je i pro
úspěch v naší soutěži nutné označit VŠECHNY správné odpovědi. Za správné odpovědi
získá účastník KLADNÉ BODY. Za nesprávné odpovědi budou udělovány ZÁPORNÉ BODY.
Některé otázky mohou být zodpovězeny vepsáním krátkého textu do testovacího
rozhraní. Rovnost šancí všech účastníků vědomostní soutěže bude zajištěna stejnou
hodnotou maximálního počtu kladných bodů, které mohou účastníci v testu získat. Věcná
náplň jednotlivých testů může být různá. Otázky do jednotlivých testů míchá software
WebExam náhodně bez možnosti zásahu a ovlivnění pořadateli.
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30. Odpovědi jinou formou (například telefonicky nebo poštou) nebudou platné.
31. Pořadí vítězů určuje počet dosažených kladných bodů (t.j. nezáporný součet všech
získaných kladných a záporných bodů).
32. V případě rovnosti bodů rozhoduje datum a čas, kdy byly odpovědi na test odeslány.
33. Právo na cenu účastníkovi nevznikne v případě jakéhokoliv porušení těchto Pravidel a
podmínek.
Ochrana osobních údajů
34. Stisknutím tlačítka REGISTROVAT na on‐line registračním formuláři uděluje účastník
soutěže informovaný souhlas ve smyslu zákona č.101/2000. Text informovaného
souhlasu tvoří přílohu těchto Pravidel a podmínek vědomostní soutěže.
35. Pořadatel bude nakládat s poskytnutými osobními údaji účastníků v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat
Pořadatel, a to za účelem provozu, vyhodnocení a uzavření této Soutěže. Zpracovávání
poskytnutých osobních údajů se může dít automatizovaně či jinými prostředky.
Poskytnuté osobní údaje bude Pořadatel zpracovávat po dobu od zahájení Soutěže do
doby 1 roku po skončení všech etap této Soutěže. Předáním osobních údajů pro potřeby
soutěže souhlasí účastník s tím, že Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a
adresu pracoviště či bydliště účastníka oceněného cenami v soutěži. Odesláním odpovědí
do Soutěže účastník výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn používat jím
zaslané osobní údaje, včetně jména, příjmení, adresy, stejně jako telefonní číslo, které
bylo uvedeno při odpovědi k marketingovým účelům. Účastník souhlasí s tím, že
poskytnutí osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolný.

Závěrečná ustanovení
36. Každý účastník je povinen při odesílání odpovědí do soutěže dbát oprávněných zájmů a
práv třetích osob, zejména ve vztahu k jejich osobním údajům a právům na ochranu
osobnosti. Odesláním odpovědi na soutěžní otázku do Soutěže dává účastník vůči
Pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím,
že zcela odpovídá za porušení těchto práv.
37. Tyto Podmínky a právní vztahy z nich vyplývající a další právní vztahy vzniklé mezi
Pořadatelem a účastníkem za trvání soutěže nebo v souvislosti s ní se budou řídit
ustanoveními § 847 násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně
závaznými právními předpisy České republiky.
38. Případné spory z těchto právních vztahů mohou být předloženy k rozhodnutí soudům
České republiky.
39. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 16.9.2009

RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.
jednatel
Forenzní DNA servis, s.r.o.
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Informovaný souhlas
Já, jakožto subjekt údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. dávám tímto správci Forenzní DNA
servis, s.r.o. souhlas se zpracováním adresních a identifikačních údajů vložených v rámci on‐line
registrace do vědomostní soutěže přes www.laborka.cz. Účelem zpracování osobních údajů je
výzkum v oblasti molekulární biologie, genetiky, archeogenetiky a genetické genealogie za
účelem zjištění četnosti alel či haplotypů v populaci a komerční služby v oblasti archeogenetiky a
genetické genealogie, predikce příslušnosti osob do stejné rodové linie na základě vyšetření sady
lokusů. (údaje převzaty z registrace č. 00034567 Správce u Úřadu na ochranu osobních údajů)
Tento souhlas vydávám správci na dobu trvání vědomostní soutěže zahrnující otázky z oborů
souvisejících s účelem zpracování.
Poučení subjektu údajů o jeho právech ve spojení s ochranou osobních údajů
I.

Požádá‐li subjekt údajů o informace o zpracování svých osobních údajů, bude mu tato
informace společností Forenzní DNA servis, s.r.o. bez zbytečného odkladu předána.

II.

Obsahem informace je sdělení o účelu zpracování osobních údajů, sdělení o osobních údajích,
které jsou předmětem zpracování, sdělení o povaze automatizovaného zpracování a sdělení
o příjemci, popřípadě kategoriích příjemců.

III.

Společnost má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.

IV.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou‐li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může:
požádat společnost o vysvětlení,
požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

V.
VI.

VII.

Je‐li žádost subjektu údajů podle odstavce 4 shledána oprávněnou, společnost odstraní
neprodleně závadný stav.

VIII.

Nevyhoví‐li společnost žádosti subjektu údajů podle odstavce 4, má subjektu údajů právo
obrátit se přímo na Úřad na ochranu osobních údajů.

IX.

Postup podle odstavce 4 nevylučuje, aby se subjektu údajů obrátil se svým podnětem na
Úřad přímo.

X.

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma,
postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (občanský zákoník).

XI.

Došlo‐li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u
společnosti nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

XII.

Společnost je povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů
podle odstavce 4 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí,
pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
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