
Pravidla soutěže „PwC - Vydej se na cestu“ 

 
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, tímto vyhlašuje v termínu od 28.1.2019 do 31.3.2019 soutěž „PwC – Vydej se na cestu“ 
(„Organizátor“) 

 

Podmínky účasti v soutěži 

Soutěže se mohou účastnit pouze účastníci krajských kol 3. ročníku Ekonomické olympiády v Praze, Brně 
a Ostravě („Účastník“).  

Organizátor zašle Účastníkům krajských kol v Praze, Ostravě a Brně odkaz na webovou stránku, která 
bude obsahovat pravidla soutěže, formulář pro vyplnění údajů vč. jména a příjmení, kontaktních 
informací a možnosti nahrát fotografii, která zachytí, jak si Účastník představuje, jak bude vypadat jeho 
kariérní cesta za 5 let? Kde bude pracovat? Bude cestovat? Bude studovat? („Fotografie“). 

Vyhodnocení a vyhlášení výherce 

Výhru získává ten Účastník, jehož Fotografie bude čtyřčlennou porotou složenou ze zástupců Organizátora 
vyhodnocena jako nejoriginálnější, nejzábavnější a nejkreativnější (nápad, forma, zpracování).  

Vyhlášení výherce, resp. vítězné Fotografie bude oznámeno na stránkách Inev (organizátor Ekonomické 
olympiády) a karierních stránkách PwC dne 4.4.2019. 

Výhra 

Výherce získá dvoutýdenní jazykový pobyt na Maltě, který bude realizován skrze externího dodavatele 
PwC. Zároveň si výherce bude moci prohlédnout prostory Organizátora, tj. nejbližší pobočky PwC. 

Výhra bude předána v odhodnutém termínu dle časových a organizačních možností Organizátora osobně 
v prostorách PwC. Pokud výherce do konce dubna 2019 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 www.pwc.cz/soutez . 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. 

Účastnící nemají nárok na náhradu nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na soutěži. 

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 („GDPR“) a s ním souvisejících účinných právních 
předpisů, zpracovávat tyto osobní údaje Účastníka: kontaktní údaje (zejména jméno, příjmení, emailová 
adresa) a soutěžní Fotografii, která rovněž může obsahovat osobní údaje, a to z důvodu plnění smlouvy, 
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, za účelem umožnění Účastníkovi zapojení 
se do soutěže PwC – Vydej se na cestu a dostání těmto pravidlům. Osobním údajem se rozumí jakákoliv 
informace týkající se identifikované (určené) nebo identifikovatelné (určitelné) fyzické osoby (subjektu 
údajů). Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo 
identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, 
fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

http://www.pwc.cz/soutez


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. 

Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Organizátorem, jejich opravu nebo 
výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. 

Účastník má dále právo získat od Organizátora osobní údaje, které se Účastníka týkají a jež Účastník 
Organizátorovi poskytnul. Organizátor na základě oprávněné žádosti Účastníka poskytne Účastníkovi údaje 
bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se 
nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. 

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. 

Fotografie 

Účastník prohlašuje, že má k poskytnutí Fotografie a níže uvedeného licenčního oprávnění k Fotografii 
Organizátorovi veškerá nutná oprávnění, vč. těch plynoucích z autorského práva a těch plynoucích 
z ochrany osobních údajů a ochrany soukromí fyzických osob. Účastník dále prohlašuje, že vykonal veškeré 
s tímto poskytnutím spojené a právními předpisy vyžadované činnosti (vč. případného informování 
relevantního subjektu údajů o zpracování osobních údajů). Za výše uvedené prohlášení Účastník přebírá 
plnou odpovědnost. 

Účastník tímto uděluje Organizátorovi k Fotografii bezplatnou nevýhradní časově neomezenou licenci 
s oprávněním Organizátora udělit podlicenci či licenci postoupit další straně. 
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