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 11. března 2020.
4. Vyhlašovatel představí finálové kandidáty v pořadu Zprávičky vysílaném dne 7. března
2020 na programu ČT:D a na webové stránce www.decko.cz.

II. Hlasování
1. Hlasování bude probíhat od 13. března 2020 od 12:00 hod. do 26. března 2020 do 15:00
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 a hlas odešle stisknutím tlačítka „hlasovat“.
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 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 27. března 2020.
3. Vyhlašovatel výsledky hlasování zveřejní také na
www.decko.cz/zlaty-amos, a to nejpozději dne 1. dubna 2020.
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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
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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. Vyhlašovatel je správcem osobních údajů poskytnutých hlasujícími a tyto osobní údaje
v rozsahu e-mailová adresa a IP adresa zpracovává pro účely identifikace a komunikace
s hlasujícími v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 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 nebo dále také jen „GDPR“) a v souladu se Zásadami
zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách vyhlašovatele
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr/. Vyhlašovatel prohlašuje, že osobní údaje jsou
zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění stanoveného účelu a
oprávněným zájmem pořadatele je identifikace hlasujících pro ověření dodržování
pravidel hlasování a v případě důvodného podezření z nekalého ovlivnění výsledků
hlasování pro komunikaci s hlasujícími. Hlasující jako subjekt údajů má za podmínek
uvedených v GDPR mimo jiné následující práva:
a. získat od pořadatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány,
b. požadovat po pořadateli informace o zpracování jeho osobních údajů, zejména o tom,
kdo a za jakých podmínek má k osobním údajům přístup, jak jsou osobní údaje
zabezpečeny proti zneužití,
c. vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo omezit
jejich zpracování,
d. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
e. požádat pořadatele o vymazání osobních údajů,
f. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se kdykoliv na pořadatele na mailovou adresu
osobniudaje@ceskatelevize.cz
a s případnou stížností na Úřad pro ochranu
osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

5. Tato pravidla budou vyvěšena na webu České televize.
V Praze dne 18. února 2020

