Pravidla ankety „Ámos sympaťák“

I.

Anketa a vyhlašovatel ankety

1. Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70, Praha 4, IČO: 00027383 (dále jen
„vyhlašovatel“) jako zlatý mediální partner organizátora ankety o nejoblíbenějšího učitele
České republiky „Zlatý Ámos“ vyhlašuje dílčí anketu o nejsympatičtějšího učitele „Ámos
sympaťák“ (dále také jen „anketa“). Organizátorem ankety „Zlatý Ámos“ je nevládní a
nezávislé občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura, z.s.
2. Cílem ankety je volba nejsympatičtějšího učitele ze semifinálových kandidátů ankety
„Zlatý Ámos“, kteří postoupí do finálového kola.
3. Kandidáti postupující do finálového kola ankety „Zlatý Ámos“ budou vybráni
v semifinálovém kole, které se uskuteční dne 1. března 2017.
4. Vyhlašovatel představí finálové kandidáty v pořadu Zprávičky vysílaném dne 1. března
2017 na programu ČT:D a na webové stránce www.decko.cz.

II. Hlasování
1. Hlasování bude probíhat od 2. března 2017 od 12:00 hod. do 24. března 2017 do 12:00
hod. prostřednictvím webové stránky www.decko.cz/zlaty-amos.
2. Do hlasování se mohou zapojit všechny osoby a hlas nominovanému kandidátovi udělí
hlasující tak, že na webové stránce www.decko.cz/zlaty-amos označí jednoho
z finálových kandidátů, zadá svou e-mailovou adresu a hlas odešle stisknutím tlačítka
„odeslat“.
3. Hlasující může odeslat hlas všem finálovým kandidátům, ale pro každého finálového
kandidáta může hlasovat pouze jednou. V případě opakovaného hlasování pro stejného
finálového kandidáta vyhlašovatel tento neplatný hlas nezapočítá do celkového
hodnocení. O neplatnosti hlasu z důvodu opakované hlasování rozhodne vyhlašovatel na
základě zadané e-mailové adresy a IP adresy hlasujícího.
4. Vyhlašovatel může zveřejňovat průběžné výsledky hlasování pro jednotlivé kandidáty na
webové stránce www.decko.cz/zlaty-amos.
5. Vyhlašovatel je oprávněn vyloučit z hlasování osoby, u nichž je dáno důvodné podezření,
že při hlasování uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Za nekalé ovlivnění
výsledků se považuje mimo jiné jakékoli automatizované nebo strojové hlasování (např.
softwaroví roboti apod.) nebo opakované hlasování pro stejného finálového kandidáta.

III. Vítěz ankety
1. Po ukončení hlasování budou sečteny všechny došlé hlasy pro jednotlivé kandidáty a
finálový kandidát s nejvyšším počtem hlasů se stává vítězem ankety „Ámos sympaťák“.
2. Jméno vítěze ankety „Ámos sympaťák“ bude oznámeno na finále ankety „Zlatý Ámos“,
které se uskuteční dne 24. března 2017.
3. Vyhlašovatel výsledky hlasování zveřejní také na
webových
www.decko.cz/zlaty-amos, a to nejpozději dne 25. března 2017.

stránkách

4. Vítěz ankety „Ámos sympaťák“ obdrží od vyhlašovatele medaili a odznaky s nápisem
„Učí mě Ámos sympaťák“ pro žáky vítěze ankety. Vítěz ankety získává pro své žáky
možnost zúčastnit se exkurze do České televize v termínu, který bude
stanoven vyhlašovatelem.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Vyhlašovatel neodpovídá za závady a zpoždění v telekomunikačních přenosech,
nefunkčnost webových stránek nezaviněnou vyhlašovatelem, ani za výpadky a poruchy
v sítích provozovatelů internetových služeb či za obdobné technické události.
2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu
hlasování a má právo konečného posouzení výsledků hlasování.
3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tato pravidla či podmínky ankety jednostranně měnit,
případně hlasování kdykoli přerušit, odložit, ukončit z technických nebo jakýchkoli jiných
důvodů.
4. Hlasující uděluje pořadateli odesláním elektronického hlasu souhlas se zpracováním
osobních údajů v rozsahu emailová adresa, poskytnutých za účelem účasti v anketě,
soutěži, či za jiným účelem spojeným s anketou nebo soutěží a dále pro marketingové
účely, a to na dobu trvání ankety a dále na období 6 let po datu jejího ukončení.
Poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je vyhlašovatel.
Vyhlašovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pro účely provozování anket, soutěží
na internetových stránkách a ve vysílání České televize na základě registrace Úřadu pro
ochranu osobních údajů č. 00007607/017 ze dne 18. 6. 2010. Vyhlašovatel dbá na
ochranu poskytnutých osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů může
hlasující kdykoli odvolat písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele či e-mailem na
e-mailové adrese internet@ceskatelevize.cz. Odvolání souhlasu je účinné do 1 (jednoho)
týdne od jeho doručení vyhlašovateli.
5. Tato pravidla budou vyvěšena na webu České televize.
V Praze dne …

