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Podmínky účasti na projektu
1. Základní vymezení:
a. Organizátor projektu: Pionýr, z. s., IČO 00499161, zapsaný ve Spolkovém
rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu L, vložka 826.
b. Název projektu: „Babi, dědo …“
c. Cíl projektu: podpořit vytváření vztahů a spolupráce, sdílení životních
zkušeností mezi dětmi a seniory, včetně prarodičů, a umožnit tím dětem
vnímání minulosti z osobních zážitků seniorů.
d. Trvání projektu: Projekt bude probíhat v období od října 2020 do 31. 12.
2021, včetně.
e. Doručovací e-mail: babidedo@pionyr.cz
2. Projektová období: Projekt se uskutečňuje v projektových obdobích (tj. časový
úsek organizátorem k plnění dílčího, tematického úkolu je uveden na
https://babidedo.pionyr.cz)
3. Tematické úkoly: zveřejněny na https://babidedo.pionyr.cz
4. Podmínky účasti
a. Účastníkem projektu může být každé dítě (člen Pionýr, z. s. i nečlen), které
splní podmínky účasti na projektu (dále také „účastník“), zejména splní
některý z úkolů ve spolupráci s vlastním prarodičem nebo jiným seniorem
(tzv. půjčeným dědečkem nebo babičkou) – dále jen „zúčastněný senior“
b. Projekt
je
vyhlášen
a
https://babidedo.pionyr.cz/.

úkoly

jsou

zveřejněny

na

adrese

c. Účast na projektu je bezplatná. Náklady účasti na projektu nese účastník ze
svého.
d. K účasti je třeba splnění všech těchto podmínek:
i. řádné vyplnění a zaslání přihlášky (zde), přičemž odesláním vyplněné
přihlášky se má zato, že účastník byl seznámen s těmito podmínkami,
souhlasí s nimi a zavazuje se dodržovat veškeré povinnosti z nich
vyplývající, a je si vědom svých práv v nich uvedených,
ii. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zveřejněním příspěvků
uděluje účastník Organizátorovi zaslání přihlášky podle předchozího
bodu.
iii. U osoby mladší 18. let potřebuje tato osoba vždy souhlas zákonného
zástupce. Organizátor je oprávněn vyžádat si kdykoliv písemné
potvrzení o tom, že takový účastník disponuje písemným souhlasem
svého zákonného zástupce pro účast na projektu, a to v souladu s ust.
§ 32 občanského zákoníku; v případě, že takové potvrzení nebude
předloženo, je Organizátor oprávněn daného účastníka ze účasti na
projektu vyloučit; jakýkoliv případný nárok takového účastníka na
plnění z účasti na projektu tímto okamžikem bez náhrady zaniká.
iv. Poskytnutí příspěvku Organizátorovi (např. text, výtvarné dílo, zvukový
záznam, audiovizuální záznam, výrobek apod. – dále jen příspěvek)
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5. Písemnosti (odst. 4 písm. d) bod i) těchto podmínek), příspěvek a písemnosti
organizátorem vyžádané, se zasílají
a. na doručovací e-mail (listina vždy podepsaná a naskenovaná nebo jako
fotografie),
b. podepsané v písemné podobě zasílají poštou na adresu Organizátora označené
v rohu „Projekt babi, dědo“
c. příspěvek se zasílá vhodným způsobem podle podoby, v jaké je zpracován (emailem). Hmotné předměty (např. plastika, rozměrný výrobek apod.- netýká
se ovšem kreseb a maleb – ty se posílají jako sken nebo fotografie) se zasílají
poštou na adresu organizátora označené „Projekt babi, dědo“.
6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
7. Účelem zpracování údajů je pořádání projektu, jeho vyhodnocení, určení a
ocenění vylosovaných účastníků, řádné poznačení autorství při zveřejnění a
uvádění na veřejnost vítězných příspěvků, předání motivační odměny a zveřejnění
ocenění.
8. Osobní údaje nebudou Organizátorem poskytnuty jinému subjektu. Osobní údaje
mohou být zpřístupněny jiné osobě, jen pokud tak stanoví zákon (zejména orgánu
veřejné moci) nebo kontrolním orgánům v souvislosti s kontrolou využití
dotačních prostředků z veřejných zdrojů nebo poskytnutých ze zdrojů EU.
9. Pokud budou poskytnuty osobní údaje bez splnění podmínek účasti na projektu,
budou zničeny skartovány tak, aby je nebylo možné zjistit (skartace, vymazání
údajů v datové podobě apod.).
10. Odměny (ocenění) za účast na projektu:
a. V každém jednotlivém období se dále stanoveným způsobem určují účastníci
a zúčastnění senioři, kteří za účast na projektu získají motivační odměnu.
b. Motivační odměna za účast na projektu náleží těm účastníkům a jejich
zúčastněným seniorům, kteří byli náhodně vybráni losem.
c. Losování se provádí tak, že se do vhodné, uzavíratelné nádoby umístí
papírové lístky shodné velikosti a barvy s označením účastníků, všechny
shodně přeložené tak, aby nebyl čitelný text na nich, promíchají se, a
z nich se rukou vyjme po jednom, určený počet losovaných účastníků (5).
d. Účastníkovi a jeho zúčastněnému senioru náleží motivační odměny
vylosované v pořadí, které se shoduje s pořadím vylosování účastníka.
e. Motivační odměny budou zaslány poštou, na náklady Organizátora, do 14
dnů od konce období ze všech splněných úkolů.
11. Pokud účastník poskytne v souvislosti s účastí na projektu zachycenou podobu další
osoby (včetně zúčastněného seniora) nebo osob, je organizátor oprávněn vyžádat si
kdykoliv potvrzení o jejich písemném souhlasu ke zveřejnění. Bez něj nemůže být
zaslané zobrazení zveřejněno. Pokud účastník poskytne v souvislosti s účastí na
projektu osobní údaje zúčastněného seniora, musí mít souhlas zúčastněného seniora
s jejich zpracováním a organizátor je oprávněn vyžádat si kdykoliv písemné
potvrzení o jejich písemném souhlasu se zpracováním. Organizátor zveřejní podobu
osob, které ke zveřejnění udělily souhlas, jejich křestní jméno a jejich situační
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popis, jakož i příbuzenský či obdobný vztah k účastníkovi (pokud byly tyto informace
účastníkem sděleny).
12. Nakládání a zpracovávání osobních údajů a podmínky zveřejnění příspěvků
K vyhodnocení projektu a jejímu řádnému konání organizátor potřebuje některé
údaje, které jsou údaji osobními. K ocenění účastníků, zúčastněných seniorů a
motivaci dalších k účasti na projektu Organizátor považuje za vhodné a účelné
zveřejnění příspěvků a ve vymezeném rozsahu identity účastníků jakož i ostatních
osob, jejichž podoba či slovní popis byl v rámci projektu Organizátorovi zaslán či
sdělen. Nakládání a zpracovávání osobních údajů, práva účastníků a podmínky
zveřejnění příspěvků jsou popsány v další části tohoto textu.
13. V souvislosti s účastí na projektu poskytuje účastník tyto osobní údaje: jméno,
příjmení, adresu bydliště, konfekční velikost, zobrazení vlastní podoby, údaj o
vztahu k zúčastněnému senioru a údaj o autorství poskytnutého příspěvku.
Účastník uděluje souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 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-obecné
nařízení o ochraně osobních údajů, organizátorovi právo zpracovávat poskytnuté
údaje.
14. V souvislosti s účastí na projektu poskytuje zúčastněný senior tyto osobní údaje:
jméno, příjmení, kontakt, zobrazení vlastní podoby, údaj o vztahu k účastníkovi
a uděluje souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
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-obecné nařízení o
ochraně osobních údajů, zpracovával organizátor poskytnuté údaje.
15. Souhlas se zpracováním a/nebo zveřejněním osobních údajů lze vzít kdykoliv
zpět, Organizátor si může ponechat údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném pro
splnění povinností stanovených zákonem. Souhlas lze odvolat i před zveřejněním,
a pokud již ke zveřejnění došlo, Organizátor je povinen odstranit zveřejnění do 15
dnů ode dne, kdy mu bude písemně oznámeno, že souhlas se odvolává.
16. Účastník přihlášením k účasti na projektu uděluje souhlas k tomu:
a. aby jeho příspěvek byl, v případě vylosování, oceněn rovněž tím, že bude
zveřejněn (a tím zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím internetu) na
webových stránkách na adrese babidedo.pionyr.cz
b. Pro tyto účely uděluje souhlas ke zveřejnění a sdělování veřejnosti. Souhlas
je udělován pro nevýdělečné užití, je udělován bezplatně, k jakýkoliv
způsobům užití, nevýhradně a celosvětově, co do počtu užití neomezeně a
pokud nebude odvolán, pak na celou dobu trvání majetkových práv
autorských.
c. Pro tyto účely uděluje souhlas k tomu, aby u zveřejnění bylo připojeno jméno,
příjmení a věk účastníka a pokud poskytne svou podobu (fotografie, obrázek
apod.), uděluje souhlas k tomu, aby v případě vylosování byla podoba
zveřejněna shodně, jako jeho příspěvek.
17. Souhlas se zveřejněním příspěvku lze kdykoliv odvolat i před zveřejněním, a pokud
již ke zveřejnění došlo, organizátor je povinen odstranit zveřejnění do 15 dnů ode
dne, kdy mu bude písemně oznámeno, že souhlas se odvolává. Zpětvzetí souhlasu
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je provedeno formou zaslání emailu na adresu doručovacího e-mailu nebo dopisu
do sídla Organizátora.
18. Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání projektu. Po jejím uplynutí si
organizátor může ponechat jen údaje v rozsahu nezbytně nutném pro splnění
povinností stanovených jim zákonem.
19. Účastník je oprávněn požadovat
a. po Organizátorovi informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat kopii
těchto údajů.
b. žádat po Organizátorovi výmaz svých osobních údajů v rozsahu, který není
v rozporu se zákonnými povinnostmi Organizátora, aktualizaci nebo
úpravu.
20. Organizátor je oprávněn změnit tyto podmínky (vyjma stanovených pro Nakládání
a zpracovávání osobních údajů a zveřejněním příspěvků). U účastníků, kteří se
přihlásili do projektu před jejich změnou, se použijí podmínky, za kterých se
přihlásili.
V Praze dne 1.1. 2021
Pionýr, z. s.

