PRAVIDLA SOUTĚŽE „START-UP TUL“
Pořádající organizace: Technická univerzita v Liberci
Název soutěže:

Student Business Club – „START-UP TUL“

Cíl soutěže:

Cílem je kreativní formou přiblížit studentům všech fakult a oborů TUL
možnost založení vlastního start-upu.

Podmínky účasti:

V době podání přihlášky studenti Technické univerzity v Liberci,
bezúhonní, starší 18 let.

Ve zkratce:
•
•
•
•
•
•

Přihlaste se a zaregistrujte on-line na www.sbc-tul.cz do 31. 4. daného roku (23:59:59 h).
Registrací dáváte bezvýhradní souhlas s podmínkami soutěže!
Přihlašovatel musí být v době přihlášení do soutěže studentem TUL, bezúhonný, starší 18 let
(dále jen „přihlašovatel“). Přičemž alespoň jeden člen týmu musí být v době ukončení soutěže
studentem TUL.
Soutěže se smí zúčastnit přihlašovatel a případně další členové týmu, ale ne opakovaně
v daném roce, vždy jen v rámci jednoho podnikatelského návrhu.
Přesné podmínky soutěže (termíny odevzdávání materiálů, podmínky postup do finále apod.) se
soutěžící dozví na začátku soutěže.
S odesláním svého projektu ve všech jeho částech (byznys plán) před finále souhlasíte
s následným uveřejněním zkrácené prezentace Vašeho projektu i Vašeho jména.
Finále soutěže proběhne ve druhé polovině listopadu daného roku. Změna termínu je vyhrazena
organizátorům. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách SBC http://www.sbc-tul.cz.
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PŘÍLOHA: Úplné znění pravidel soutěže
Tento dokument obsahuje přesná a úplná pravidla soutěže Student Business Clubu: „START-UP
TUL“ pro daný rok.
Pořadatel:
Organizátorem soutěže „START-UP TUL“ (dále jen „soutěž“) je Technická univerzita v Liberci (TUL),
se sídlem Studentská 2, 461 17 Liberec 1, IČ: 46747885, DIČ: CZ46747885, (dále jen „pořadatel“).
Kontaktní osobou je Ing. Ondřej Moš, MSc.
Doba platnosti soutěže:
Soutěž proběhne na území České republiky od 1. 5. tohoto roku do 30. 11. daného roku (dále jen
„doba platnosti soutěže“).
Účast v soutěži:
Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění a odeslání elektronické přihlášky s registrací na www.sbctul.cz, s uvedením jména, příjmení, telefonního čísla, e-mailu a studentského statutu TUL
přihlašovatele v době přihlášení do soutěže. Přihlašovatel je povinen v registraci uvést přesné,
správné a pravdivé údaje, a pokud dojde v průběhu soutěže ke změně registračních údajů, je
povinen tyto údaje aktualizovat.
Označením příslušných zaškrtávacích polí v elektronické přihlášce přihlašovatel potvrzuje, že se
seznámil a souhlasí se všemi podmínkami uvedenými v pravidlech soutěže, a že uděluje TUL
souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka pro účely jeho účasti v soutěži (bližší
informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou uvedeny níže).
Na základě úspěšné registrace se přihlašovatel stává účastníkem soutěže. Soutěžní projekt lze
podat v týmu, v tom případě podmínku statusu studenta TUL musí splňovat alespoň jeden člen,
nejlépe přihlašovatel projektu. Ostatní podmínky účasti a soutěže se vztahují na všechny členy týmu.
Soutěže se nelze zúčastnit opakovaně v jednom roce v různých projektech a opakovaně v různých
letech se stejným projektem. Neoznačené nebo neúplně označené práce nelze do soutěže přijmout.
Výhry, podmínky získaní výher, hodnocení:
Aktuální odměny/ceny budou soutěžícím představeny v průběhu soutěže. Do soutěže zapojení
sponzoři/investoři mohou dále přiznat vybraným projektům vlastní finanční podporu.
O výherci soutěže rozhodne porota pořadatele. O výhře bude výherce vyrozuměn na finále soutěže.
Proti rozhodnutí poroty soutěže se nelze odvolat. Rozhodnutí poroty je konečné a platné vyslovením
jména výherce během vyhlášení výherců na finále soutěže.
K prezentaci během finále budou přizvány pouze soutěžní projekty, které splní podmínky daného
ročníku soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo do finále nepřizvat projekty, které nebudou splňovat
obecné etické standardy.
Vyhodnoceny budou pouze projekty, které budou splňovat všechna kritéria stanovená výše. Na emaily či doručené dopisy po uplynutí doby platnosti soutěže nebude brán zřetel. Hromadné e-maily
bez udání všech údajů o soutěžícím budou ze soutěže okamžitě vyloučeny. Pořadatel soutěže si
vyhrazuje právo konečného posouzení odeslaných e-mailů se soutěžními pracemi. Organizátor není
odpovědný za funkčnost e-mailu či počítače odesílatele. Posouzeny jsou jen doručené e-maily se
soutěžními projekty.
.
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Vyloučení ze soutěže:
Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří řádně nesplní požadované podmínky soutěže, tj. např.
v přihlášce neuvedou povinné údaje. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže všechny
práce, u kterých bude mít pochybnosti o autorství. Do soutěže nesmí být zařazeny projekty,
v rozporu s dobrými mravy, etickými principy, nebo právními předpisy, nebo které poškozují dobré
jméno Technické univerzity v Liberci. V případě, že se výhercem stane osoba, která po dobu
platnosti soutěže uvedeným způsobem poruší podmínky soutěže, cena se neodevzdá a propadá
pořadateli. Ceny není možné vymáhat právní cestou. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění
ze strany pořadatele nebo organizátora než ta uvedená v těchto pravidlech.
Práva a povinnosti pořadatele:
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající
hodnoty. Pořadatel má právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či
soutěž ukončit bez náhrady v době celého trvání soutěže, přičemž soutěžící nemá právo na náhradu
nákladů vynaložených na účast v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo ve sporných případech
rozhodovat o všech otázkách souvisejících s touto soutěží.
Práva a povinnosti účastníků soutěže:
Účastí v soutěži účastníci souhlasí se zveřejněním informací o svém projektu a autorství (a to jen
takových informací, které neohrozí ochranu duševního vlastnictví) na stránkách http://www.sbctul.cz, internetu a v časopisech či obdobných médiích, a to v souvislosti a pro účely soutěže.
Účastník soutěže je povinen komunikovat soutěž Start-up TUL a šířit dobré jméno Technické
univerzity v Liberci při komunikaci s médii, jedná-li se o komunikaci, která vznikla na základě či se
týká účasti v soutěži, výhry v soutěži apod.
Účastník soutěže může ze soutěže kdykoliv odstoupit bez udání důvodů.
Autorská práva:
Odevzdáním projektu do soutěže účastníci potvrzují a prohlašují, že jsou autory odevzdaného díla
vytvořeného bez cizí pomoci, že dílo nenarušuje práva třetích osob a že mají k dílu plná a
neomezená autorská práva, a to jak práva osobnostní i majetková. Pokud se uvedené prohlášení
ukáže jako nesprávné, neúplné či nepravdivé, účastníci odpovídají za veškerou škodu, která
pořadateli v důsledku toho vznikne, a zavazují se, že vyrovnají případné nároky třetích osob.
Zpracování a ochrana osobních údajů:
1. Registrací a vyplněním informací v přihlášce o svém jménu, příjmení, datu a místu narození,
adrese bydliště, statutu studenta (dále jen „osobní údaje“) účastník soutěže uděluje
Technické univerzitě v Liberci, jako správci osobních údajů, se sídlem Studentská 1402/
2, 461 17 Liberec 1, IČ: 46747885, souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro
účely pořádání soutěže, a to zejm. k provedení registrace účastníka a prověření jeho platné
účasti v soutěži, k provedení hodnocení přihlášeného start-up projektu, vyrozumění o výhře
či předání výhry v soutěži, pro zveřejnění a prezentaci přihlášeného projektu, pro pořizování
a používání fotografií ze setkání účastníků soutěže za účelem prezentace soutěže.
2. Účastník dále poskytuje Technické univerzitě v Liberci souhlas k užití osobních údajů
v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa za účelem zasílání informací, novinek a
sdělení souvisejících s aktivitami Student Business Clubu a pro účely prezentace a
zveřejňování aktivit Student Business Clubu v časopisech a na internetu.
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3. Souhlas je na dobu 5 let od ukončení soutěže, případně na dobu určenou zákonem
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění.
4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak v rozsahu dle bodu 1. nezbytné pro účast
v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to e-mailem na adresu
info@sbc-tul.cz. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dle bodu 1. v průběhu
soutěže dojde k ukončení účasti soutěžícího v soutěži a TUL jako správce provede výmaz
osobních údajů účastníka. Zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu
tím není dotčena.
5. Osobní údaje bude správce – TUL zpracovávat manuálně i automaticky přímo a
prostřednictvím členů pořadatelského a hodnotitelského týmu (administrativní pracovníci,
kouči, hodnotitelé atd.). Osobní údaje mohou být případně předávány poskytovateli finanční
podpory, a to v rozsahu stanoveném poskytovatelem podpory či příslušnými právními
předpisy, dále kontrolním orgánům, popř. osobám pověřeným poskytovatelem finanční
podpory za účelem kontroly, monitoringu a vyhodnocení účinnosti podpory a příslušného
programu podpory.
6. Účastník soutěže má na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) následující práva: právo svůj souhlas kdykoliv
odvolat, právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nepřesných
nebo neúplných údajů, právo na úpravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení
zpracování osobních údajů, právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
provedené ze strany TUL, právo na přenositelnost osobních údajů k jinému Vámi určenému
správci, právo vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování
osobních údajů, dále máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na
automatizovaném zpracování včetně profilování a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu
osobních údajů. Bližší informace o podmínkách a zásadách, za nichž Technická univerzita
v Liberci bude zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou uvedeny na Úřední desce TUL, viz
https://www.tul.cz/uredni-deska/informace-o-zasadach-zpracovani-a-ochrane-osobnichudaju.
7. V souvislosti s otázkami ohledně zpracování a ochrany osobních údajů se účastník může
obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy
poverenec@tul.cz nebo na adrese Technická univerzita v Liberci, pověřenec pro ochranu
osobních údajů, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1.
Zveřejnění pravidel soutěže:
Tato pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k nahlédnutí na adrese: http://www.sbc-tul.cz.
Pro případ existence rozdílných znění pravidel, je platné a závazné jejich poslední zveřejněné znění
na uvedené adrese.

Znění pravidel soutěže o nejlepší START-UP TUL je upraveno k datu 15. 1. 2022.
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