
Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. 
Divize Rigips 

vyhlašuje soutěž pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze: 
 

Návrh Showroomu společnosti Saint-Gobain 
  
Zadání  
Zadáním soutěže je předložení návrhu na design Showroomu společnosti Saint-Gobain 
podle podmínek této soutěže. 
 
Od soutěžících se očekává inspirativní prezentace co nejširšího portfolia materiálů 
společnosti Saint-Gobain (jak v podrobnostech popsáno dále) a jejich využití ve stavební 
praxi  
 
Vyhlašovatel soutěže  
Název: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize Rigips 
Sídlo: Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň 
IČ: 25029673 
DIČ: CZ25029673 
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9601 
(dále také jen „vyhlašovatel“)  
 
Zpracovatel soutěžních podmínek  
Jméno: Josef Nechvátal, Zdeněk Černošek 
Adresa: Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň 
E-mail: josef.nechvatal@saint-gobain.com, zdenek.cernosek@saint-gobain.com  
 
Druh soutěže 
Tato soutěž představuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku dle §1772 a násl. zákona 
č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 
 
Účel a poslání soutěže: 
Účelem soutěže je navrhnout inspirativní, funkční a reprezentativní Showroom Saint-Gobain, 
který bude prezentovat co nejširší portfolio výrobků a systémů skupiny Saint-Gobain. Toto 
komplikované zadání představuje velkou architektonickou výzvu a vyžaduje kreativní přístup 
soutěžících. 
 
Na základě vítězného návrhu bude Showroom realizován v areálu výrobního závodu Rigips 
v Horních Počaplech. Umístění objektu je specifikováno v příloze zadání. Místo je vyznačeno 
na mapě ZDE. Bude sloužit laické a odborné veřejnosti jako prezentační prostor, na kterém 
bude možné ukázat výkon jednotlivých materiálů a stavebních systémů společnosti. 
 
Skupina Saint-Gobain navrhuje a vyrábí vysoce výkonné stavební materiály, které nabízí 
komplexní řešení pro kvalitní, úsporné a udržitelné bydlení. Dále vyrábí skla pro stavebnictví i 
automobilový průmysl a systémy zásobování vodou. Prosazuje myšlenku udržitelného bydlení 
pomocí našeho konceptu Multikomfortních domů 
 
Filosofie Skupiny Saint-Gobain vychází z toho, že prostor, ve kterém žijeme a pracujeme, 
vnímáme všemi smysly. Saint-Gobain nabízí taková řešení, která jsou pro všechny naše 
smysly komfortní, díky tomu vznikají domy pohodlnější, nákladově efektivnější a 
soběstačnější. 
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Saint-Gobain je jednou z nejvíce inovativních firem na světě, která přináší unikátní řešení pro 
tzv. multikomfortní domy – tedy pro životní pohodu v interiérech domů, bytů, kanceláří i 
veřejných prostor. 
 
V České republice působí Skupina Saint-Gobain již od roku 1992. Aktuálně do ní patří 
6 společností spravující 13 výrobních závodů, 13 značek a více než 4500 zaměstnanců. 
 

 

Rigips je renomovanou firmou specializující se na systémy vnitřní suché výstavby. Zákazníci 
znají tohoto výrobce především díky moderním sádrokartonovým deskám nové generace a 
suchým podlahám. Značka Rigips je na evropském trhu více než 100 let a v ČR podniká od 
roku 1992. Díky kvalitnímu vývojovému středisku nabízí ekologické sádrokartonové desky 
nové generace, mezi kterými může zákazník vybírat podle toho, zda je pro něj prioritou 
protipožární ochrana, zvukotěsnost srovnatelná s klasickými zděnými příčkami nebo velmi 
dobrá nosnost a odolnost proti poškození. Jedním ze současných klíčových produktů Rigipsu 
je vysokopevnostní impregnovaná sádrokartonová deska Habito® H, která v sobě kombinuje 
řadu vlastností jako je vysoká požární odolnost, výborná akustiku, odolává vlhkosti a 
především poskytuje unikátní uživatelské vlastnosti, kdy na jednom vrutu do dřeva unese zátěž 
až 34 kilogramů. 
 

 

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší 
kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, extrudovaného a expandovaného 
polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení. Značka ISOVER je jedničkou na českém 
trhu s tradicí produkce déle než 50 let ve vlastním výrobním závodě ve východočeských 
Častolovicích, který je doplněn výrobními závody v Českém Brodě a Lipníku nad Bečvou. 
 

 

Weber je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců vysoce 
kvalitních fasádních, zateplovacích a hydroizolačních systémů, štukových, tepelně izolačních 
a sanačních omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na 
obklady a dlažby a materiálů na sanace betonu. Nabízí komplexní škálu řešení, využívá 
moderní technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích. 
 

 

Glassolutions dodává řešení s nejvyššími nároky na bezpečnost, požární ochranu, akustický 
komfort či design skla. Vyrábí izolační dvojsklo a trojsklo s různými atributy tepelné a zvukové 
izolace, bezpečnosti, s vysokou světelnou pohodou, nízkými náklady na čištění a údržbu, ale 
i s integrovanou vnitřní žaluzií. Zabývají se řezáním, tepelným tvrzením, vrstvením, potiskem i 
dalšími formami opracování od vrtání, fasetování, pískování, frézování, vyřezávaní 
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nepravidelných tvarů až po broušení a leštění hran. Výsledkem jsou skla pro okna i dveře, 
prosklené vitríny, výklady ale především obvodové pláště budov, celoskleněné dveře i 
posuvné stěny, zimní zahrady, ale i zábradlí a pochozí skla jako jsou schodiště a prosklené 
podlahy, v neposlední řade i pracovní desky a obklady kuchyňských linek. 
 

 

ADFORS je předním výrobcem a zpracovatelem skleněných vláken v Evropě. Ve svých 
výrobních závodech v Litomyšli a Hodonicích u Znojma sdružuje primární výrobu skleněného 
vlákna i jeho následné zpracování. ADFORS CZ nabízí široké portfolio výrobků pro 
stavebnictví i průmyslové aplikace, jako jsou sklovláknité mřížky (perlinky) Vertex®, pásky 
FibaTape® určené na spoje sádrokartonových desek, sklovláknité tapety Novelio® , výztuže 
do asfaltových vrstev GlasGrid® a netkané textilie. 
 

 

Ecophon vyvíjí, vyrábí a dodává akustické výrobky a systémy, které přispívají k dobrému 
pracovnímu prostředí tím, že zvyšují pohodlí, celkový komfort a výkony lidí. Příslib společnosti 
»A sound effect on people«, tedy působení zvuku na lidi, je ústředním bodem všeho, co dělá. 
 

 

ABRASIVES je přední světový výrobce brusiv. Nabízí výkonná, přesná a uživatelsky 
orientovaná řešení, umožňující zákazníkům tvarovat a povrchově upravovat všechny druhy 
materiálů, dokonce i v nejkomplikovanějších a nejnáročnějších aplikacích na mnoha různých 
trzích.  
 

 

PAM dodává kompletní sortiment pro vodovodní a kanalizační sítě, průmyslové a požární 
rozvody, závlahy a zasněžovací systémy v té nejvyšší kvalitě, vycházející z dlouholeté tradice 
a zkušeností.  
 

 

Sekurit se specializuje na výrobu laminovaných bezpečnostních automobilových skel. 
Převážnou část výroby tvoří čelní skla vyhřívaná, skla antireflexní, skla odrážející tepelné 
záření, skla s integrovanou anténou či skla se speciální akustickou fólií.  
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Saint-Gobain Building Glass vyrábí a nabízí kompletní škálu různých typů plochého 
stavebního skla. Vyrábí vysoko výkonné a inovativní skla pro každý dům, byt, nebo pracoviště, 
kde je vyžadováno bezpečí a pohodlí.  
 

 

Český portál NejŘemeslníci.cz, který umožňuje drobným investorům zadávat stavební 
poptávky a vyhledávat řemeslníky a stavební firmy, se 1. 10. 2018 stal součástí Skupiny Saint-
Gobain. Portál NejŘemeslníci.cz má 140 tisíc registrovaných uživatelů a své služby na něm 
nabízí 27 tisíc drobných a středních podnikatelů. 
 

 

Chryso poskytuje komplexní řešení aditiv pro udržitelné stavebnictví, ta pomáhají výrazně 
snížit uhlíkovou stopu betonu. 
 

 

Sekurit Service je specializovaný dodavatel autoskel v originální kvalitě na aftermarketový 
trh. Zaměřuje se na poskytování těch nejlepších služeb svým zákazníkům. Ucelená nabídka 
autoskel, nejen pro nejnovější automobily, ale i pro veterány, pokrývá 95 % současného 
vozového parku.  
 
 
Zadání soutěže: 
 
Návrh Showroomu musí splňovat tyto podmínky: 
 
• Samostatný objekt 
• Konstrukční systém Showroomu bude sendvičová dřevostavba / kovostavba 
• Založení stavby bude na patkách 
• Zastavěná plocha do 25m2 
• Do 4 m výšky s max. jedním nadzemním podlažím 
• Stavba je tvarově neomezená 
• Stavba bude bez hygienického zázemí (je dostupné v areálu závodu) 
• Bude připojena na elektrickou síť 
• Hodnotícím kritériem bude co nejlepší prezentace materiálů Saint-Gobain 

o Rigips – systém suché výstavby  
o Glassolutions – skleněné fasády, interiéry 
o Isover – izolace, zelené střechy/fasády 
o Weber – omítky, zateplovací systémy, nátěry, podlahové hmoty 
o a dalších 

https://www.nejremeslnici.cz/
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• Důraz je kladen na zdravé vnitřní prostředí, akustiku a prostup přirozeného denního 
světla 
 
Dalšími hodnotícími kritérii bude: 

• Demonstrace vysokého výkonu materiálů 
• Únosnost materiálů – např. zavěšená břemena 
• Průhledy do konstrukcí, aby byla vidět materiálová skladba 
• Přiblížení se standardu Multikomfortního bydlení 
• Akustický výkon – reproduktory a tlumení 
• Tepelná izolace – zářivé teplo 
• Světelný komfort – luxmetry 
• Atp. 

 
• Příklady možností prezentace našich materiálů: 

• Připevnění břemene na vysokopevnostním sádrokartonu 
• Luxmetr za sklem Eclaz 
• Měření decibelů za akustickou příčkou 
• Zadržení vody zelenou střechou 
• Atp. 

 
 
Návrh Showroomu je pro studenty velmi komplikované zadání, proto zdůrazňujeme, že 
předmětem této soutěže je komplexní řešení v podobě vzniku návrhu stavby dle podmínek 
této soutěže. 
 
Posláním soutěže je přispět k prezentaci moderních výkonných materiálů skupiny Saint-
Gobain. 
  
Užití autorských děl přihlášených do soutěže je určeno výhradně pro prezentační, propagační, 
realizační a marketingové účely vyhlašovatele.  
 
Výherci soutěže bude umožněn autorský dozor na stavbě Showroomu. 
 
Způsob vyhlášení soutěže  
• Na internetových stránkách Rigips.cz 
• Doporučeným dopisem adresovaným sekretariátu ČVUT.  
• Dalšími prostředky – v médiích, marketingovou kampaní, na sociálních sítích  
 
Účastníci soutěže  
Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze, kteří jsou k datu 
uzávěrky podání soutěžních návrhů studenty řádného denního studia (bakalářského nebo 
magisterského stupně). 
 
• Soutěže se mohou zúčastnit 1-2 členné týmy studentů. 
Soutěžící by měli mít české nebo slovenské státní občanství nebo trvalý pobyt na území České 
republiky.  
 
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které: 
• jsou rodinnými příslušníky či trvalými spolupracovníky členů poroty, sekretáře poroty a 
osob, které se podílely na přípravě soutěže 
• zaměstnanci společností Saint-Gobain a jejich rodinní příslušníci  
Tyto osoby se nemohou zúčastnit ani návrhy podanými mimo soutěž.  
 
Soutěžní podklady  



• Tyto soutěžní podmínky jsou od data vyhlášení soutěže bezplatně k dispozici ke 
stažení na http://www.rigips.cz/architektonickasoutez 
 
Jazyk soutěže  
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce. Veškeré části 
soutěžního návrhu proto musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce.  
 
Odevzdání soutěžních prací  
Soutěžní práce bude předána osobně (v pracovní dny od 8:00 - 17:00) proti písemnému 
potvrzení na recepci Saint-Gobain Divize Rigips, a to do 28. 2. 2023 19:00 hod., nebo bude 
zaslána doporučenou poštou na výše uvedenou adresu s datem odeslání nejpozději 28. 2. 
2023 včetně.  
Kontaktní osobou pro případné dotazy je sekretář soutěže Josef Nechvátal,  
tel: 734 862 538, e-mail: josef.nechvatal@saint-gobain.com  
 
Obsah soutěžní práce  
Soutěžní práce musí obsahovat seznam příloh a grafickou část ve dvou kopiích. Nedílnou 
součástí grafické části je část textová. Dále musí být práce odevzdána na digitálním úložišti 
např. Google Disk, OneDrive atp. popřípadě na nosiči USB. 
  
Každá kopie bude svázána (případně sešita) a vložena do A3 (průsvitných) eurodesek.  
 
Seznam příloh soutěžní práce:  

 
1) Grafická část ve dvou kopiích bude na formátu A3 a bude obsahovat:  

• Architektonická situace ve vhodném měřítku  
• Dokumentace objektu v podobě architektonické studie (studie stavby) 
• Půdorys přízemí 
• Příčný a podélný řez 
• Pohledy 
• 3D vizualizace exteriéru a interiéru 
• Zákres do fotografie a katastrální mapy 
• Případně další perspektivní pohledy dostatečně dokumentující návrh  
• Textová část (zdůvodnění zvoleného architektonického řešení) v rozsahu max. 
jedné normostrany bude součástí grafické části návrhu  
• Průvodní a souhrnná technická zpráva 
Alespoň jedno vyhotovení grafické části bude barevně.  
 

2) Digitální část:  
• Data budou uložena na datové úložiště přístupné vyhlašovateli soutěže např. 
Google Disk, OneDrive atp. popřípadě na nosiči USB 
• Grafickou část ve formátu *.tif, *.jpg a *.pdf (min. 4000 × 3000 obrazových bodů) 
pro publikování soutěžního návrhu. 
 

3) Autor: 
• Jména a adresy s podpisy autorů, spoluautorů a dohodnutý procentuální podíl 
na ceně nebo odměně, číslo bankovního spojení, telefonní čísla, e-mailové adresy a 
kontaktní osobu pro komunikaci se sekretariátem soutěže  
• Potvrzení o denním studiu na vysoké škole nebo čestné prohlášení, osvědčující 
tuto skutečnost  

 
Kritéria hodnocení  
Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní práce vyhodnocovány, se stanovují bez 
rozlišení jejich váhy takto:  
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• Originalita návrhu  
• Důraz na prezentaci materiálů skupiny Saint-Gobain  
• Komplexní architektonické řešení  
• Výtvarná a grafická úroveň návrhu 
• Srozumitelnost 
• Proveditelnost  
 
Porota 
Porota má tři řádné členy a jednoho náhradníka:  
 
• Nikola Hoffmann 
• Zdeněk Černošek 
• Josef Nechvátal 
• prof. Ing. Karel Kabele, CSc. 
• Ing. arch. Štěpán Lajda 
 
• Radek Šafář (náhradník) 
• doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. (náhradník) 
 
Ceny  
1. místo 50.000 Kč  
2. místo 30.000 Kč  
3. místo 15.000 Kč  
 
Vítěz soutěže se bude moci nadále aktivně účastnit realizace stavby.  
 
Porota si vyhrazuje právo ceny v určených pořadích neudělit.  
 
Porota stručně okomentuje soutěžní práce. Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým 
osobám a přesahující částku 10.000,- Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 
Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která 
bude vyhlašovatelem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů, odvedena správci daně.  
 
Důvody pro vyloučení ze soutěže  
Porota vyloučí z posuzování všechny soutěžní práce, které nesplňují obsahové požadavky 
vypsání, neodpovídají formálním požadavkům těchto soutěžních podmínek, nebo nebyly 
doručeny v požadovaném termínu.  
 
Rozhodování poroty  
Rozhodnutí poroty o cenách je konečné a nelze proti němu podat námitky. Protokol o práci 
poroty bude k dispozici po skončení soutěže ke stažení na webových stránkách vyhlašovatele.  
 
Základní termíny soutěže  
Vyhlášení soutěže na internetových stránkách  
www.rigips.cz a dalšími prostředky v týdnu od 13. 6. 2022  
Datum pro podání dotazů soutěžícími do 7. 10. 2022  
Proběhne přednáška na škole ohledně projektu 18.10.2022 
Datum k zodpovězení dotazů na www.rigips.cz do 31. 10. 2022  
Datum odevzdání soutěžních prací soutěžícími (uzávěrka) do 28. 2. 2023  
Zasedání poroty do 7. 3. 2023  
Vyhlášení výsledků soutěže na internetových stránkách www.rigips.cz a v médiích proběhne 
v termínu podle určení vyhlašovatele.  
Oceněné soutěžní práce budou prezentovány na www.rigips.cz a v médiích.  
 



Další podmínky soutěže 
1. Tato pravidla soutěže jsou jediným dokumentem upravujícím pravidla této soutěže. 

Vyhlašovatel je oprávněn tato pravidla měnit nebo zrušit a to kdykoli během trvání soutěže 
z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zrušení nebo změna soutěže bude 
oznámena stejným způsobem, jakým byla oznámena tato pravidla. 

2. Do soutěže budou zahrnuty jen návrhy odpovídající těmto podmínkám.  
3. Soutěžící, jejichž návrhy neuspěly, nejsou oprávněni požadovat úhradu nákladů spojených 

s vypracováním a podáním návrhu, a to ani v případě zrušení této soutěže. 
4. Po datu pro odevzdání soutěžního návrhu soutěžícími nelze podané návrhy odvolat. Po 

tomto datu nelze v soutěžním návrhu vykonávat jakékoli změny ani opravy. 
5. Každý soutěžící se může této soutěže zúčastnit opakovaně, a to vždy s novým návrhem 

podaným do data pro odevzdání soutěžního návrhu soutěžícími. 
6. Vyhlašovatel vyrozumí bez zbytečného odkladu po datu oznámení vybraných nabídek ty 

soutěžící, jejichž soutěžní návrhy v soutěži neuspěly. 
7. Podáním soutěžního návrhu se soutěžící zapojuje do soutěže a zároveň vyjadřuje souhlas 

s těmito podmínkami soutěže. 
8. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v 

případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží 
spojené. Vyhlašovatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže v případě, 
že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými 
mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval 
dobré jméno vyhlašovatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez 
náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné 
námitky proti průběhu soutěže s výjimkou rozhodování poroty lze vyhlašovateli zaslat 
písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od 
ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí 
vyhlašovatele o námitce je konečné. 
 

Licence 
1. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem hodnocení a výběru v rámci soutěže budou 

autorská díla soutěžících, uděluje tímto výherce, který bude vyhlašovatelem vybrán, 
vyhlašovateli oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užít všemi známými způsoby a 
v jakékoli formě, tj. reprodukovat dílo všemi známými způsoby, rozmnožovat dílo, či jej 
rozšiřovat. Licenci výherce uděluje: 
a) jako výhradní; 
b) bez časového omezení 
c) bez množstevního omezení 
d) pro území celého světa; 
e) s právem poskytnout sublicenci ve stejném rozsahu zcela nebo zčásti třetí osobě 

(podlicence). 
 

2. Vyhlašovatel není povinen licenci využít. Vyhlašovatel je oprávněn dílo reprodukovat celé 
či jen zčásti, samostatně či ve spojení s jiným dílem a není povinen při této reprodukci 
uvádět jméno autora. Vyhlašovatel je oprávněn dílo realizovat jako stavbu a to i opakovaně 
a pro tento účel dále upravit či spojit s jinými díly. 
 

3. Každý soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské 
dílo, které zašle do soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob podílejících se 
na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a že je 
zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu vyhlašovateli. Soutěžící vypořádá případné 
nároky třetích osob sám na své náklady. 

 
4. V případě potřeby výherce souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek 

vyhlašovatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla vyhlašovatele ve 



výše uvedeném rozsahu. Za toto potvrzení výherci nepřísluší žádná dodatečná finanční či 
nefinanční odměna nebo protiplnění. 

 
5. Vyhlašovatel souhlasí s tím, že soutěžící mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou 

jich opět použít v jiném případě. 
 

Ochrana osobních údajů 
Osobní údaje soutěžících v rozsahu jméno, příjmení, adresy, informace o studiu a e-mailu 
(dále jen „osobní údaje“) budou zpracovávány vyhlašovatelem jakožto správcem osobních 
údajů, a to pro účely účasti soutěžícího v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry 
výhercům soutěže. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této soutěže je 
čl. 6 ods. 1 písm. b) 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). Poskytnutí 
osobních údajů soutěžícím je smluvní požadavek bez jehož splnění se soutěžící nemůže 
soutěže zúčastnit anebo vyhlašovatel nebude schopný zajistit poskytnutí výhry výherci 
soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže a 180 dnů po jejím 
skončení. 
 
Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany 
dozorových orgánů a pro účely obhajoby právních nároků vyhlašovatele archivovány po dobu 
3 let. 
 
Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:  
- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od vyhlašovatele může získat informace, 
zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou 
zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,  
- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,  
- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje 
zpracovávány nezákonně,  
- právo na omezení zpracování osobních údajů,  
- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve 
strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce 
osobních údajů,  
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování, 
- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, 
v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně 
osobních údajů. 
Soutěžící svojí účastí na soutěži prohlašuje, že si je vědom, že může být v rámci soutěže 
fotografován a společně s jeho jménem může být fotografie umístěna na webových nebo 
tištěných prezentacích vyhlašovatele. Soutěžící může být dále informován nebo dotazován v 
rámci vyhodnocení soutěže (zaslání žádosti k vyplnění hodnotícího dotazníku).  Případné 
další informace o zásadách zpracování osobních údajů jsou k dispozici na této adrese. 
 
Závěrečná ustanovení 
V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením 
kolizních norem mezinárodního práva soukromého. 

V Praze dne: 6. 6. 2022 – Vyhlašovatel soutěže  

  

https://www.rigips.cz/zpracovani-osobnich-udaju-pro-marketingove-ucely/


Přílohy: 
 

 
 

 


