Pravidla soutěže PwC Consulting Challenge

Společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha
4, IČ 61063029, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn C 43246
(„Organizátor“),
společně se společností StartupJobs.com s.r.o., IČO: 29153786, se sídlem Šostakovičovo
náměstí 1515/5, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v
Praze, sp. zn.: C 204709 („Zadavatel“), tímto vyhlašuje v termínu od 5.9.2022 do 15.11.2022 soutěž „PwC
Consulting Challenge“ („Soutěž“).
Podmínky účasti v Soutěži
Soutěže se mohou účastnit pouze studenti bakalářského nebo magisterského studijního programu a absolventi
vysoké školy, kteří dokončili bakalářský nebo magisterský studijní obor nejdéle však dva roky od ukončení toho studia
(„Účastník“). Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora či Zadavatele ani osoby jim blízké ve smyslu § 22
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Účastníci musí vytvořit skupinu s minimálním počtem 1 a maximálním počtem 4 účastníků („Soutěžní skupina“)
Soutěžní skupina se musí zaregistrovat na webu https://www.pwc.com/cz/cs/kariera-dnes/consulting-challenge.html
prostřednictvím registračního formuláře ZDE. Soutěžní skupina musí v registračním formuláři vyplnit následující
informace:
1.

Jméno a příjmení jednotlivých účastníků

2.

Emailové adresy jednotlivých účastníků

Každý účastník soutěžní skupiny bude seznámen
prostřednictvím registračního formuláře s podmínkami
zpracováním osobních údajů a potvrdí
dohodu o mlčenlivosti. Na základě registrace soutěžní skupiny zašle
Organizátor potvrzení o úspěšně dokončené registraci a harmonogram soutěže.
Soutěžní skupiny musí dokončit registraci do 31.10.2022 do 12:00, aby mohli být zařazeni do soutěže. Dne 2.11.2022
ve 12:00 obdrží Soutěžní skupiny od Organizátora zadání case study. Dne 4.11.2022 a 7.11.2022 budou po
předchozí domluvě probíhat konzultace se Zadavatelem a/nebo Organizátorem. Dne 9.11.2022 do 12:00 musí
Soutěžní skupiny odevzdat řešení case study. Dne 11.11.2022 Organizátor pozve vybrané Soutěžní skupiny na
prezentaci jejich řešení case study. Dne 15.11.2022 v sídle Organizátora proběhne prezentace a vyhlášení řešení
case study.

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit, resp. vyloučit ze Soutěže osoby v případě důvodného podezření nesplnění
podmínek účasti v Soutěži, nebo jednání v rozporu s pravidly této Soutěže.
Registrací do Soutěže účastník vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.
Vyhodnocení a vyhlášení výherce
Výhercem se stává ta Soutěžní skupina, jejíž řešení case study bude porotou složenou ze zástupců Organizátora a
Zadavatele vyhodnoceno jako nejlepší (nápad, forma, zpracování, řešení).

Vyhlášení výherce proběhne dne 15.11.2022 v sídle Organizátora.
Výhra

Výherce Soutěže získá od Organizátora Soutěže finanční odměnu ve výši 50 000 Kč. Od Zadavatele Výherce získá
25 000 Kč, věcné ceny a mentoring.

Soutěžní skupina, která se umístí na druhém místě, získá od Organizátora nefinanční odměnu v podobě reklamních
předmětů. Od Zadavatele získá věcné ceny a mentoring.
Soutěžní skupina, která se umístí na třetím místě, získá od Organizátora nefinanční odměnu v podobě reklamních
předmětů. Od Zadavatele získá věcné ceny a mentoring.
Výherce bude o své výhře informován během vyhlášení výherce v sídle Organizátora.
Výhra bude předána v dohodnutém termínu dle časových a organizačních možností Organizátora. Pokud si výherce
do 1.12.2022 výhru nepřevezme či na ni neuplatní nárok, pak možnost výhru uplatnit zaniká.
Vyhlášení příslibu odměny
Pravidla Soutěže vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových
stránkách https://www.pwc.com/cz/cs/kariera-dnes/consulting-challenge.html. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a
účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.
Oprávnění Organizátora
Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) v
Soutěži. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn.
Účastníci nemají nárok na náhradu nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na Soutěži.
Organizátor neodpovídá za výhru, její vady či její funkčnost, neposkytuje jakoukoli záruku, Soutěžící není oprávněn
výhru u Organizátora jakkoli reklamovat. Veškeré případné uplatňování vad výhry bude Soutěžící uplatňovat tyto
vady přímo u dodavatele výhry či oficiálního distributora výhry.
Osobní údaje
Organizátor bude, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákonem č. 110/2019 Sb.,
zákon o zpracování osobních údajů, a
s nimi souvisejícími účinnými právními předpisy, zpracovávat tyto osobní údaje Účastníka: jméno, příjmení a
emailovou adresu, fotografie, telefonní číslo. Důvodem zpracování osobních údajů Organizátorem je plnění smlouvy,
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, za to za účelem umožnit Účastníkovi zapojit se do Soutěže a
dostát těmto pravidlům a
oprávněný zájem Organizátora.
Osobní údaje bude Organizátor zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu
pověřených zaměstnanců a kontraktorů. Osobní údaje mohou být předány třetím stranám. Těmito třetími stranami se
rozumí zejména ostatní společnosti ze sítě PwC. Více k tomu, kdy a jak Organizátor sídlí osobní údaje, je k nalezení
na: https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html#progress-indicator-section-14. Osobní údaje
bude Organizátor zpracovávat pouze po nezbytně nutnou dobu pro vyhodnocení soutěže, maximálně šest měsíců.
Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Organizátorem, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Svá práva může účastník uplatnit
prostřednictvím emailu: cz_dpo@pwc.com
Účastník má dále právo získat od Organizátora osobní údaje, které se Účastníka týkají a jež Účastník Organizátorovi
poskytl. Organizátor na základě oprávněné žádosti Účastníka poskytne Účastníkovi údaje bez zbytečného odkladu
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
Domníváte-li se Účastník, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností
na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Podrobně ke zpracování osobních údajů Organizátorem, vč. kontaktních údajů Organizátora a pověřence pro
ochranu osobních údajů viz https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html.
Duševní vlastnictví
Účastníci
tímto
registrací
do Soutěže uzavírají
s Organizátorem
bezúplatnou, výhradní licenční
smlouvu, a to ke všem způsobům užití díla a v neomezeném rozsahu, zejména neomezeně co do množství, místa a

času ke všem dílům, ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, které vytvoří, byť i jen zčásti, v
souvislosti s řešením zhotoveným pro účast v Soutěži („Dílo“), a to včetně případné změny, spojení a dalších úprav
Díla.

