Nadace dřevo pro život vyhlašuje 9. ročník
soutěžní ankety Dřevěná stavba roku 2019.
Přihlašování soutěžních děl probíhá
od 18. září 2018 do 15. února 2019.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
ANKETY
DŘEVĚNÁ STAVBA
ROKU 2019
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1.

CO JE DŘEVĚNÁ STAVBA ROKU

Dřevěná stavba roku (DSR) je veřejnou neanonymní soutěžní anketou. Anketa je svobodnou
a dobrovolnou prezentací všech přihlášených soutěžících, kteří chtějí své dřevěné stavby ukázat
široké odborné i laické veřejnosti.
Anketa DSR představuje dřevěné stavby ve všech jejich podobách, je unikátní svým zaměřením
právě a výhradně na dřevo a zdůrazňuje obrovskou variabilitu této suroviny pro každodenní
využití. Nadace dřevo pro život (dále „vyhlašovatel” nebo „Nadace”) úmyslně tuto anketu projektuje jako marketingový nástroj pro konkrétní firmy a osoby, které se věnují využívání dřeva
ve stavebnictví.
Cílem projektu DSR je podpořit dřevo jako obnovitelný stavební materiál a vysvětlit široké odborné i laické veřejnosti, že využíváním dřeva chráníme životní prostředí. Anketa zdůrazňuje,
že dřevo je naší nejvýznamnější domácí obnovitelnou surovinou, materiálem budoucnosti. Tím
vytváří příznivé podmínky pro zvýšení využívání dřeva v ČR.
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2.

PARTNEŘI A ZÁŠTITY

Anketu Dřevěná stavba roku 2019 podporují a záštitu udělují významní partneři.
Jejich aktuální seznam naleznete od zahájení hlasování 25. 2. 2019 na stránce
www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku.

3.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Anketa je rozdělena do 8 soutěžních kategorií:
1) Dřevěná hřiště – malá
2) Dřevěná hřiště – velká
3) Dřevěné konstrukce – návrhy
4) Dřevěné konstrukce – realizace
5) Moderní dřevostavby – návrhy
6) Moderní dřevostavby – realizace
7) Roubenky a sruby – realizace
8) Dřevěné interiéry – realizace
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4.

SOUTĚŽNÍ DÍLA

4.1 JAKÁ DÍLA JE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT DO SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ
DŘEVĚNÁ HŘIŠTĚ – MALÁ,
DŘEVĚNÁ HŘIŠTĚ – VELKÁ
Dřevěná hřiště – malá mají pořizovací hodnotu do 500 000 Kč, Dřevěná hřiště – velká
nad 500 000 Kč.
Do kategorie mohou být přihlášeny realizace dřevěných staveb, které slouží pro hru,
posilování či vzdělávání všech věkových skupin (např. dětská hřiště, senior parky, naučné stezky). Stavby nemusí být celodřevěné,
dřevěné prvky na stavbě ovšem musí převažovat. Rozdělení kategorií podle pořizovací ceny zajišťuje rozumnou konkurenci mezi
přihlášenými díly tak, aby se do ankety mohly přihlásit krásné stavby a chytré nápady
všech cenových úrovní.

MODERNÍ DŘEVOSTAVBY – NÁVRHY,
MODERNÍ DŘEVOSTAVBY – REALIZACE
Do kategorie mohou být přihlášeny návrhy a realizace staveb (např. rodinné domy,
dvojdomky, řadové nebo bytové domy, školky, školy, nemocnice, kancelářské budovy,
rekreační objekty apod.), jejichž konstrukční
systém je z podstatné části tvořen ze dřeva
nebo z materiálů na bázi dřeva.

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE – NÁVRHY,
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE – REALIZACE
Do kategorie mohou být přihlášeny návrhy
a realizace dřevěných konstrukcí občanských,
bytových, dopravních, průmyslových nebo sakrálních staveb (např. mosty, lávky, věže, rozhledny, přístřešky, střešní konstrukce, venkovní
terasy apod.).

DŘEVĚNÉ INTERIÉRY – REALIZACE
Do kategorie mohou být přihlášeny realizace vnitřních prostor staveb obsahující dřevěné prvky, které jsou dominantou interiéru
(např. interiéry s dřevěnou podlahou, obložením, schodištěm, nábytkem a dalšími prvky ze dřeva). Interiéry mohou být součástí
staveb zhotovených z libovolných stavebních
materiálů.

ROUBENKY A SRUBY – REALIZACE
Do kategorie mohou být přihlášeny realizace staveb (např. rodinné domy, dvojdomky,
rekreační objekty apod.), jejichž konstrukční
systém je z podstatné části tvořen z dřevěných masivních trámů nebo z kulatiny.

4.2 DALŠÍ PODMÍNKY
VELIKOST – Soutěžní díla nejsou limitována
velikostí.

ve chvíli přihlášení. Stáří u návrhů soutěžních děl není omezeno.

STÁŘÍ – Přihlášená soutěžní díla v kategoriích realizací musí být zkolaudována nejpozději do 15. února 2019, jejich stáří není limitováno. Fotografie soutěžního díla musí být
aktuální a musí zobrazovat jeho reálný stav

UMÍSTĚNÍ DÍLA – Realizovaná díla českých
a slovenských autorů mohou být umístěna
kdekoliv na světě. Díla autorů z ostatních
zemí EU musí být umístěna na území České
nebo Slovenské republiky.
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LEGISLATIVA – Návrhy i realizace soutěžních děl musí splňovat požadavky platných
norem a legislativy země, ve které stavby
stojí, nebo pro kterou jsou navrženy. Realizované stavby musí být navíc zkolaudovány
nejpozději do 15. února 2019.
ÚČAST V RŮZNÝCH KATEGORIÍCH – Soutěžní dílo se může přihlásit v jednom ročníku do více kategorií za předpokladu,

5.

že splňuje soutěžní kritéria dané kategorie
(viz bod 4.1).
SOUTĚŽNÍ DÍLA Z MINULÝCH ROČNÍKŮ
ANKETY DSR se mohou ankety účastnit i opakovaně, ale pouze v kategoriích, ve kterých
v minulých ročnících nevyhrála.
Za dodržení všech výše uvedených podmínek
zodpovídá soutěžící.

JAK PŘIHLÁSIT SOUTĚŽNÍ DÍLO

5.1 PŘIHLAŠOVÁNÍ
Přihlašování probíhá přes on-line registrační formulář, který se nachází na webové
stránce: http://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/nove-dilo. Soutěžící se zde
musí zaregistrovat svým jménem a e-mailem. Po přihlášení do registračního systému
musí vyplnit přihlášku a nahrát požadovanou dokumentaci soutěžního díla. Přihlášku je možné uložit a vrátit se k ní později,
není tedy nutné vyplnit požadované údaje všechny najednou. Přihlášku nelze uložit
bez vyplnění povinných kontaktních údajů
na přihlašovatele díla. Soutěžní dílo je do

ankety DSR 2019 přihlášené až ve chvíli, kdy
je přihláška vyplněna a odeslána soutěžícím a schválena v systému vyhlašovatelem.
Nedokončené přihlášky nebudou do ankety
zařazeny. Ve vybraných kategoriích je pro
úspěšné zaregistrování díla nutné zaplatit registrační poplatek na základě vystavené faktury (viz odst. 5.3). Po schválení díla v systému a přijetí platby odešle vyhlašovatel
soutěžícímu potvrzení o registraci a soutěžní
dílo je tímto přihlášeno do soutěžní ankety.
Přihlašování soutěžních děl do DSR 2019 se
uzavírá 15. února 2019 ve 23:59.

5.2 DOKUMENTACE SOUTĚŽNÍHO DÍLA
Podklady, které je třeba vyhlašovateli ankety DSR při přihlášení soutěžního díla dodat,
jsou specifikovány pro každou kategorii zvlášť

na webové stránce DSR v sekci Dokumentace díla: http://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/prihlaseni-dila#dokumentace.
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5.3 REGISTRAČNÍ POPLATKY
V případě přihlášení soutěžního díla do kategorií s registračním poplatkem je soutěžící povinen jej pro úspěšné přihlášení díla do
soutěže uhradit. Registrační poplatek má být
uhrazen na základě faktury zaslané vyhlašovatelem. Faktura bude vystavena a emailem
soutěžícímu zaslána po odeslání díla v registračním formuláři.
Registrační poplatky pro DSR 2019:
Dřevěná hřiště – malá a velká: zdarma
Návrhy – Dřevěné konstrukce, Moderní
dřevostavby: zdarma

Realizace – Dřevěné konstrukce, Moderní
dřevostavby, Roubenky a sruby:
3 000 Kč za každé přihlášené dílo
Realizace – Dřevěné interiéry:
1 500 Kč za každé přihlášené dílo
Přihlášení do kategorií dřevěných hřišť a návrhů je v anketě DSR 2019 zdarma díky
podpoře našich partnerů. Partneři ankety
DSR 2018 (zlatý partner, stříbrný partner,
bronzový partner a partner) mají jako naše
poděkování za podporu, kterou anketě v loňském ročníku udělili, přihlašování děl do všech
soutěžních kategorií DSR 2019 zdarma.

5.4 POČET PŘIHLÁŠENÝCH DĚL OD JEDNOHO SOUTĚŽÍCÍHO
Jeden soutěžící může v rámci jedné kategorie přihlásit až tři soutěžní díla. V rámci celé

ankety DSR 2019 může jeden soutěžící přihlásit svá díla do více soutěžních kategorií.

5.5 POČET PŘIHLÁŠENÝCH DĚL V JEDNÉ KATEGORII
Maximální počet
Do jedné soutěžní kategorie se může přihlásit maximálně 20 soutěžních děl. O jejich
zařazení rozhoduje pořadí kompletně vyplněných a odeslaných přihlášek. Kategorie
bude ve chvíli dosažení maximálního počtu
soutěžních děl uzavřena. Toto rozhodnutí je
pravomocí vyhlašovatele a není možné se
proti němu odvolat.
Minimální počet
Pokud nebude v dané soutěžní kategorii přihlášeno alespoň pět soutěžních děl ve sta-

noveném termínu, nebude tato kategorie
otevřena. To znamená, že zde neproběhne
hodnocení odborné poroty, hlasování veřejnosti a ocenění vítězných děl. Prezentace
přihlášených děl se však uskuteční v nezměněném rozsahu uvedeném v kapitole
9. Rozsah prezentace všech přihlášených děl
v DSR 2019 těchto Soutěžních podmínek.
Vyhlašovatel se v odůvodněných případech
může rozhodnout k přeřazení přihlášených
děl z nenaplněné kategorie do jiné, a tím je
zařadit do hlasování.

5.6 VYŘAZENÍ SOUTĚŽNÍHO DÍLA
Pokud vyhlašovatel zjistí, že soutěžící v některém bodu nesplnil Soutěžní podmínky pro

ročník DSR 2019, vyhrazuje si právo na vyřazení jeho soutěžního díla z daného ročníku.
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6.

KDO MŮŽE SOUTĚŽNÍ DÍLO PŘIHLÁSIT

Soutěžní dílo může do ankety DSR přihlásit
pouze soutěžící.
Soutěžící je ten, kdo přihlásí soutěžní dílo
a uhradí registrační poplatek (platí pro vybrané kategorie). Dílo soutěžící přihlásí
vyplněním on-line registračního formuláře (viz bod 5 Jak přihlásit soutěžní dílo), ve
kterém elektronicky dodá vyhlašovateli veškerou potřebnou dokumentaci k dílu. V případě výhry přebírá soutěžící ocenění pro
dané soutěžní dílo.
Soutěžícím může být pouze jedna fyzická
či právnická osoba, která má ke stavbě definovaný vztah (např. majitel, zřizovatel, provozovatel, investor, prováděcí firma, autor
návrhu atd.).
Soutěžící v návrhových kategoriích musí prokázat svoji odbornou způsobilost uvedením
čísla autorizace ČKAIT nebo ČKA či získat
souhlas odborného garanta. Studenti a osoby bez autorizace (ČKAIT, ČKA) tak mohou
přihlásit pouze návrhy posouzené a schválené autorizovaným odborným garantem.
Garantem prací studentů může být jejich vyučující. Soutěžící proto v přihlášce uvede buď
číslo své autorizace, anebo jméno a instituci
svého garanta.
Díla vítězných studentů oceněných odbornou porotou a veřejností v soutěži Stavby
s vůní dřeva 2018 (http://www.drevoprozivot.
cz/projekty/stavby-s-vuni-dreva) jsou nominována a mohou být přihlášena do ankety

Dřevěná stavba roku 2019 do její relevantní kategorie návrhů. Ostatní soutěžní díla ze
soutěže Stavby s vůní dřeva 2018 nemohou
být do ankety Dřevěná stavba roku 2019 přihlášena.
Soutěžící svým přihlášením do ankety
DSR 2019 výslovně souhlasí se Soutěžními podmínkami a Prohlášením soutěžícího
(viz Přílohy v bodě 11) a zodpovídá za jejich
dodržení.
Soutěžící je zodpovědný za vhodné a včasné informování celé realizační skupiny (viz
níže) o přihlášení soutěžního díla do ankety
DSR 2019.
Realizační skupina
Realizační skupinou jsou všechny fyzické
a právnické osoby, které se podílely na návrhu, realizaci či financování přihlášeného
soutěžního díla. Jejich zveřejnění v rámci
prezentace soutěžního díla je dobrovolné
a soutěžící v Prohlášení soutěžícího (viz Přílohy v bodě 11) čestně prohlašuje, že všichni
uvedení členové realizační skupiny se zveřejněním jmen souhlasí.
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7.

KDO VYBÍRÁ VÍTĚZE

Anketa DSR 2019 klade důraz na názor
jak odborné, tak laické veřejnosti. O vítězích ankety proto rozhoduje široká hlasující
veřejnost a zároveň odborná porota. Hlasování bude probíhat souběžně v termínu

25. 2. – 13. 3. 2019. Ve většině kategorií jsou
proto udělovány dva typy ocenění – Vítěz veřejného hlasování a Vítěz odborné poroty. Výjimkou jsou pouze kategorie dřevěných hřišť,
kde není cena odborné poroty udělována.

7.1 VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ
Hlasujícím se může stát každý návštěvník
webové stránky Dřevěná stavba roku, který
se v termínu hlasování (25. 2. – 13. 3. 2019)
zaregistruje a pošle minimálně jeden hlas
kterémukoliv soutěžnímu dílu DSR 2019.
Odesláním svého hlasu zároveň vyjadřuje svůj souhlas se Soutěžními podmínkami
ankety DSR 2019, stejně jako s Prohlášením
hlasujícího (viz Přílohy v bodě 11).
Vítězem veřejného hlasování se stane každé soutěžní dílo, které po ukončení veřejného hlasování získá ve své kategorii nejvíce
hlasů.
7.1.1 Vítězný hlasující
V anketě DSR 2019 mají možnost soutěžit
nejen přihlášená soutěžní díla, ale také hlasující veřejnost. Po ukončení hlasování je tak
na základě níže uvedených pravidel vybrán
jeden vítězný hlasující, který vyhraje hodnotnou cenu. Její finální podoba bude upřesněna a zveřejněna na webové stránce Dřevěná
stavba roku před zahájením hlasování.

Vítězným hlasujícím se může stát pouze ten
hlasující, který hlasoval ve VŠECH OSMI
soutěžních kategoriích. Každý hlasující, který
splní tyto podmínky, bude zařazen do soutěže o cenu pro vítězného hlasujícího. Vítězem
se pak stane ten, který pošle své hlasy soutěžním dílům, jež v anketě skutečně zvítězí
při hlasování veřejnosti. Jinými slovy vyhraje
ten, který odevzdá své hlasy největšímu počtu vítězů veřejného hlasování naší ankety.
V případě, že bude takových hlasujících více,
vyhraje ten, který své hlasy poslal jako první
v pořadí. Podmínky předání výhry vítěznému
hlasujícímu jsou upřesněny v Prohlášení hlasujícího (viz Přílohy v bodě 11).
Vítězným hlasujícím se může stát osoba,
která splňuje tyto podmínky:
a) Je plnoletá.
b) Není členem správní ani dozorčí rady
Nadace dřevo pro život.
c) Není vzhledem k Nadaci v jakémkoliv pracovně-právním vztahu.

7.2 ODBORNÁ POROTA
Odborná porota je skupinou odborníků z oblasti architektury a dřevěného stavění, kteří
posuzují přihlášená soutěžní díla z odborného hlediska. V rámci ankety DSR 2019 hod-

notí soutěžní díla 3 odlišné odborné poroty
tak, aby byla zajištěna jejich maximální kvalifikace pro hodnocení daných soutěžních
kategorií. Člen odborné poroty čestně pro-
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hlašuje, že k dílům, která hodnotí, ho nepojí
žádný vztah. V případě konfliktu zájmu má
porotce povinnost tuto skutečnost nahlásit vyhlašovateli. Porotce, který je ve střetu
zájmů, zastoupí v hodnocení dané kategorie
tajemník odborné poroty. Kategorie Dřevěná
hřiště – malá a velká nejsou odbornou porotou hodnocena. Odbornou porotu sestavuje
vyhlašovatel.
Zaměření odborných porot je následující:
Odborná porota č. 1 hodnotí soutěžní díla
v kategoriích Dřevěné konstrukce – návrhy
a realizace, Roubenky a sruby – realizace.
Odborná porota č. 2 hodnotí soutěžní díla
v kategoriích Moderní dřevostavby – návrhy
a realizace.

začlenění do krajiny
technické zpracování a provedení
konstrukční ochrany
prostorové řešení
originalita
využití dřeva
Tato kritéria se bodově hodnotí na škále
1 až 5 v hodnotících formulářích předpřipravených vyhlašovatelem. Porota bude hodnotit soutěžní díla dle dodané dokumentace.
Vítězem odborné poroty se stane to soutěžní
dílo v každé kategorii, které získá při hodnocení od odborné poroty nejvíce bodů. V případě shodného počtu bodů bude rozhodovat
dosažený počet bodů dle vybraného kritéria.

Odborná porota č. 3 hodnotí soutěžní díla
v kategoriích Dřevěné interiéry – realizace.

Hodnotící kritéria pro jednotlivé kategorie
jsou k nahlédnutí na webové stránce Dřevěná stavba roku v záložce Odborná porota
( h t t p s : / / w w w. d re v o p ro z i v o t . c z / d re v e n a -stavba-roku/o-ankete).

Soutěžní díla budou posuzována zejména
podle těchto kritérií:
estetika konstrukce, výtvarné a vizuální
zpracování

Složení odborných porot pro jednotlivé kategorie budou zveřejněna před zahájením
hlasování na webové stránce Dřevěná stavba
roku.

8.

OCENĚNÍ UDĚLENÁ VÍTĚZŮM

Ocenění udělená vítězům ankety DSR 2019
(viz bod 8.1) budou předána na slavnostním

vyhlášení vítězů ankety DSR 2019 na zámku
ve Křtinách u Brna v dubnu 2019.
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8.1 OCENĚNÍ PRO VÍTĚZE VEŘEJNÉHO HLASOVÁNÍ A ODBORNÉ
POROTY
prestižní titul Dřevěná stavba roku 2019
v dané kategorii
unikátní dřevěný diplom
finanční odměna v hodnotě 10 000 Kč
označení vítězného díla razítkem „Vítěz
veřejného hlasování / Vítěz odborné poroty“ v internetové Galerii DSR 2019 (http://
www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/galerie), v katalogu DSR 2019 i na
roll-upech Putovní výstavy Nadace dřevo
pro život

9.

prezentace vítězného díla a jeho autora v článku publikovaném na webových
stránkách Dřevěné stavby roku
představení vítězné stavby na facebookové stránce www.facebook.com/DrevenaStavbaRoku
prezentace vítězného díla a jeho autora
v tiskové zprávě určené pro významná
media

ROZSAH PREZENTACE VŠECH SOUTĚŽNÍCH
DĚL

Na všech propagačních materiálech je vždy
uveden název soutěžícího, jeho webové
stránky, logo soutěžícího a hlavní fotka sou-

těžního díla. Ostatní údaje jsou prezentovány
tak, jak je uvedeno níže.

9.1 INTERNETOVÁ PREZENTACE
Každé soutěžní dílo je prezentováno na webové stránce ankety Dřevěná stavba roku v internetové Galerii soutěžních děl (http://www.
drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/galerie). U soutěžního díla je vždy uveden jeho
název, stručný popis, informace o soutěžícím
a realizační skupině. U každého soutěžního

díla jsou také zveřejněny jeho barevné fotografie a relevantní technické podklady. Tato
přehledná veřejná galerie dřevěných staveb
zůstává trvale přístupná široké veřejnosti
i v dalších letech v rámci „Galerie minulých
ročníků“.
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9.2 TIŠTĚNÝ KATALOG DSR 2019
Každé soutěžní dílo je prezentováno v tištěném plnobarevném katalogu. Prezentace
soutěžních děl zahrnuje hlavní fotografii a základní údaje (pouze) o soutěžícím a soutěžním díle. Katalog bude poprvé představen během slavnostního vyhlášení vítězů DSR 2019

v dubnu 2019 a následně bude distribuován
veřejnosti na všech důležitých lesnicko-dřevařských a stavebních veletrzích, výstavách
a dalších zajímavých akcích po celé České republice po dobu 12 měsíců. Katalog DSR 2019
bude současně publikován on-line.

9.3 PUTOVNÍ VÝSTAVA DSR 2019
Každé soutěžní dílo je prezentováno na barevných roll-upech Putovní výstavy Nadace
dřevo pro život (https://www.drevoprozivot.
cz/drevena-stavba-roku/o-ankete#vystava).
Prezentace soutěžních děl zahrnuje úvodní
fotografii a základní údaje (pouze) o soutěží-

cím a soutěžním díle. Nadace Putovní výstavu
prezentuje na všech důležitých lesnicko-dřevařských a stavebních veletrzích, výstavách
a dalších zajímavých akcích po celé České
republice.

9.4 BONUS PRO PRVNÍ SOUTĚŽÍCÍ
Všechna soutěžní díla přihlášená do ankety
do 30. listopadu 2018 dostanou jako naše
poděkování za včasné přihlášení bonusový
mediální prostor navíc. Tito první soutěžící

10.

budou představeni na facebookovém profilu www.facebook.com/DrevenaStavbaRoku
a na webu ankety, a to ještě před zahájením
hlasování.

KONTAKTY

Kontakty na vedoucí jednotlivých kategorií najdete na:
http://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/kontakty.
Vyhlašovatel soutěžní ankety:
Nadace dřevo pro život
U Uranie 18, Praha 7 – Holešovice, 170 00
nadace@drevoprozivot.cz
https://www.drevoprozivot.cz
www.facebook.com/DrevoProZivot
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Více informací o anketě Dřevěná stavba roku:
Oficiální stránka: http://www.drevoprozivot.cz/projekty/drevena-stavba-roku.
Rychlý odkaz, který Vás přesměruje na oficiální stránky: www.DrevenaStavbaRoku.cz.
Facebooková stránka: www.facebook.com/DrevenaStavbaRoku.

11.

PŘÍLOHY

11.1 PROHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍCÍHO
Soutěžící svým přihlášením do ankety DSR 2019
čestně prohlašuje, že soutěžní dílo, které přihlašuje, je v souladu se Soutěžními podmínkami ankety DSR 2019 a zodpovídá za jejich
dodržení.
Soutěžící čestně prohlašuje, že přihlášení
soutěžního díla bylo uskutečněno se souhlasem celé realizační skupiny díla. Soutěžící čestně prohlašuje, že je oprávněn udělit
vyhlašovateli souhlas k užití majetkových
autorských práv vztažených k přihlášenému
soutěžnímu dílu a je oprávněn udělit souhlas
se zpracováním přihlášených podkladů pro
účely propagace a medializace tohoto ročníku soutěžní ankety i ročníků následujících.
Soutěžící čestně prohlašuje, že přihlášením

soutěžního díla do soutěžní ankety neporušuje autorská a jiná práva třetích osob. Soutěžící si je vědom toho, že přihlášená díla
jsou určena k publikování na internetu, kde
budou volně dostupná k nahlédnutí, a mohou
tak inspirovat laickou i odbornou veřejnost.
Soutěžící také čestně prohlašuje, že všichni
uvedení členové realizační skupiny souhlasí
se zveřejněním jmen a kontaktů. Soutěžící
prohlašuje a zavazuje se k tomu, že se v případě získání ocenění dostaví v daném termínu a čase na slavnostní vyhlášení vítězů
a získané ceny převezme. V případě, že se
nemůže osobně dostavit sám soutěžící, pověří převzetím cen jinou osobu. Vyhlašovateli zašle o tomto pověření zprávu a kontaktní
údaje dané osoby.

11.2 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro soutěžící
ankety Dřevěná stavba roku 2019
Nadace dřevo pro život, IČ 273 63 589, se
sídlem U Uranie 954/18, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl N, vložka č. 564 (dále jen „Nadace“), ve
smyslu příslušných právních předpisů zpra-

covává tyto Vaše osobní údaje:
jméno a příjmení,
e-mail,
telefon,
informace, které zadáte do registračního
formuláře nebo nám píšete v e-mailech.

12

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ANKETY DŘEVĚNÁ STAVBA ROKU 2019

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence účastníků
ankety Dřevěná stavba roku 2019 a zajištění
možnosti jejich kontaktování a informování je o anketě. Poskytnutí Vašich osobních
údajů je nutným požadavkem pro to, abyste
se jako fyzická (podnikající) osoba nebo jako
zástupce právnické osoby mohli zapojit do
ankety Dřevěná stavba roku 2019 a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné
se do ankety zapojit.
Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání
stejného účelu Nadace.
Zpracování osobních údajů je prováděno Nadací, osobní údaje však pro Nadaci mohou
zpracovávat i případní další poskytovatelé
zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.
V současné době Nadace využívá tyto zpracovatele: Active 24, Asana, Elastic e-mail,
Facebook, Google, Hotjar a Mailchimp.

Nadace nemá v úmyslu předat osobní údaje
do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Máte právo:
požadovat po Nadaci informaci, jaké Vaše
osobní údaje zpracovává,
požadovat po Nadaci vysvětlení ohledně
zpracování osobních údajů,
vyžádat si u Nadace přístup k těmto údajům
a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po Nadaci výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na Nadaci nebo
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Vaše dotazy ohledně zpracování osobních
údajů posílejte e-mailem na info@drevoprozivot.cz nebo poštou na kontaktní adresu
Nadace.

11.3 PROHLÁŠENÍ HLASUJÍCÍHO
Hlasující odesláním svých hlasů prohlašuje,
že je mu 18 let anebo s jeho registrací souhlasí jeho zákonní zástupci. Hlasující bere na
vědomí, že v rámci ankety DSR 2019 může
jedna osoba hlasovat pouze prostřednictvím
jedné platné e-mailové adresy a prohlašuje,
že toto ustanovení neporušil. Při porušení
pravidla „jedna osoba = jeden hlasující email”
budou těmto hlasujícím zrušeny všechny registrované hlasy a ztratí tím veškerá práva
na získání výhry.
Vítězným hlasujícím se stane ten hlasující,
který podle Soutěžních podmínek DSR 2019

(viz Veřejné hlasování v bodě 7.1) vyhraje
cenu pro vítězného hlasujícího. Vítězný hlasující se zavazuje k převzetí ceny během
slavnostního vyhlášení vítězů DSR 2019. Termín a místo konání akce budou vítěznému
hlasujícímu sděleny spolu s informací o jeho
výhře. Pokud se hlasující nebo jeho zástupce na toto vyhlášení nedostaví, ztrácí právo
na získání výhry. Výhra bude v tomto případě
předána druhému nejúspěšnějšímu hlasujícímu (při shodě hlasů je to ten hlasující, který
své hlasy poslal jako druhý v celkovém pořadí).
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11.4 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO HLASUJÍCÍ
Nadace dřevo pro život, IČ 273 63 589, se
sídlem U Uranie 954/18, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl N, vložka č. 564 (dále jen „Nadace“), ve
smyslu příslušných právních předpisů zpracovává tyto Vaše osobní údaje:
jméno a příjmení,
e-mail,
informaci o tom, kdy a pro koho jste hlasovali,
zdali jste se Vaším hlasováním zařadili do
soutěže pro hlasující,
v případě výhry Ceny pro hlasujícího i Vaši
adresu a záznam z předání Ceny pro hlasujícího.
Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence hlasujících
v anketě Dřevěná stavba roku a zamezení duplicitního hlasování. Poskytnutí Vašich
osobních údajů je nutným požadavkem pro
vedení evidence hlasujících a zamezení
duplicitního hlasování v anketě a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné
v anketě hlasovat.
Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání
stejného účelu Nadace.
Zpracování osobních údajů je prováděno Nadací, osobní údaje však pro Nadaci mohou

Aktualizovaná verze ke dni 18. 9. 2018.

zpracovávat i případní další poskytovatelé
zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.
V současné době Nadace využívá tyto zpracovatele: Active 24, Asana, Elastic e-mail,
Facebook, Google, Hotjar a Mailchimp.
Nadace nemá v úmyslu předat osobní údaje
do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Máte právo:
požadovat po Nadaci informaci, jaké Vaše
osobní údaje zpracovává,
požadovat po Nadaci vysvětlení ohledně
zpracování osobních údajů,
vyžádat si u Nadace přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po Nadaci výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na Nadaci nebo
na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Vaše dotazy ohledně zpracování osobních
údajů posílejte e-mailem na info@drevoprozivot.cz nebo poštou na kontaktní adresu
Nadace.
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