ABBCCC - ABB Czech Code Cup
pravidla a podmínky účasti
Pořadatelem soutěže je společnost ABB s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1561/4a, Michle (Praha 4), 140 00 Praha,
IČO 49682563, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Praze se spisovou značkou 79391 C, (dále
též „Pořadatel“). Pořadatel pověřil organizací soutěže ABBCCC společnost Insane Business Ideas s.r.o., IČO
24818607, se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177158 (dále též „Organizátor“). Organizátor jedná v souvislosti s
pořádáním soutěže ABBCCC na účet Pořadatele. Organizátor je oprávněn činit v souvislosti s pořádáním
soutěže ABBCCC všechna jednání a úkony, která tato pravidla svěřují Pořadateli.
I. Účast v soutěži ABBCCC a složení týmu
1. Účastníkem Soutěže ABBCCC - ABB Czech Code Cup (dále též “Soutěž”) se mohou stát plně
svéprávné fyzické osoby ve věku od 15 do 99 (dále jen „Účastník“).
2. K účasti v Soutěži lze přihlásit tým složený ze tří Účastníků (dále jen „Tým“), přihlášku však může podat
rovněž i jeden samostatný Účastník, který v případě, že bude vybrán k účasti v Soutěži, bude zařazen
do týmu Organizátorem.
II. Registrace
1. Účastník se musí řádně registrovat nejpozději do 20.9.2019, 23:59 pozdější registrace do Soutěže
budou považovány za neplatné. Registrace musí být provedena formou příslušného registračního
formuláře, který je dostupný zde www.abbccc.cz(dále též „Stránky“).
2. Tým uvede jména, příjmení, data narození, kontaktní adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla, stručné
životopisy a motivační texty každého člena Týmu včetně motivačního videa o maximální velikosti 2 GB.
3. Po řádném provedení registrace obdrží Účastník potvrzující e-mail na adresu uvedenou při registraci.
4. Účast v Soutěži je pro Účastníky zdarma.
5. Následně mezi 20. a 25. září, 2019 vybere porota sestavená Pořadatelem (dále též „Porota“) na
základě informací uvedených v přihláškách do Soutěže celkem deset (10) Týmů, kteří budou pozvání
do Soutěže. Tento výběr učiní Porota dle svého vlastního uvážení, zejména s ohledem na kvalitu a
obsah podaných přihlášek a dle odhadovaného potenciálu Týmu nebo samostatného Účastníka uspět
v Soutěži. Porota není povinna své rozhodnutí odůvodnit.
6. Porota bude sestávat ze libovolného počtu osob vybraných Pořadatelem.
III. Průběh soutěže

1. Dne 11. října 2019 v 9:00 hod. proběhne zahájení Soutěže v prostorách Organizátora na adrese:
Tuřanka 106A, 627 00 Brno-Slatina (dále jen „místo konání“). Během zahájení Soutěže bude
zveřejněno zadání pro řešené úlohy, jejímž cílem bude vytvořit funkční aplikaci nebo její části.

2. Přítomnost v místě konání je pro Účastníky povinná při zahájení Soutěže a rovněž po celou dobu trvání
Soutěže vždy od 9:00 do 18:00 hod. Během celé povinné části Soutěže Organizátor zabezpečí
občerstvení a nápoje. Organizátor rovněž pro Účastníky rovněž zajistí možnost přespání v místě konání
Soutěže.
3. Dne 12. října nejpozději ve 12:00 hod. odevzdají Účastníci veškerou dokumentaci a finální zdrojový kód
Organizátorovi. Nejpozději v 13:00 hod. budou zahájeny prezentace dle pořadí určeného losem. Každý
tým bude mít k dispozici 10 minut na prezentaci svého řešení před odbornou komisí.
4. Uvedené časy průběhu Soutěže jsou pouze orientační a Organizátor si vyhrazuje právo na změnu.
5. Účastníci budou používat vlastní počítače a další hardwarové vybavení. Připojení na internet (wifi)
zabezpečí po celou dobu trvání Soutěže Organizátor. Účastníci nejsou oprávněni po dobu trvání
Soutěže vynášet z místa konání Soutěže žádné hardwarové vybavení využívané pro řešení zadání
Soutěže. Účastníci jsou povinni pracovat na řešení zadání výlučně v prostorách k tomu určených v
místě konání Soutěže Organizátorem.
6. Je dovoleno používat veškeré internetové zdroje a literaturu. Za takovéto užití materiálů třetích stran je
Účastník Soutěže odpovědný v souladu s Pravidly této Soutěže.
7. K řešení je dovoleno použít libovolný programovací jazyk, přičemž jsou Účastníci povinni odevzdat
dokumentaci a zdrojový kód.
IV. Ceny pro vítěze
1.
A.
B.
C.

Pořadatel poskytne Týmům účastnícím se Soutěže tyto ceny:
1. místo: 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých).
2. místo: Zájezd na Formule E
3. místo: Zapůjčení elektrovozu na týden

2. Ceny budou předány na místě určeném Pořadatelem do 30 dnů od skončení soutěže.
3. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené výše cenami obdobné užitné hodnoty v případě, že
by se ukázalo, že jejich opatření je spojeno s nepřiměřenými obtížemi nebo nepřiměřeně zvýšenými
náklady.
4. Rozdělení cen v rámci Týmu je na úvaze a dohodě členů Týmu.
5. Organizátor neodpovídá za řádné splnění daňových a obdobných povinností souvisejících se získáním
výhry na straně členů týmu.
6. Výhry nejsou právně vymahatelné ani přenositelné.

V. Další podmínky soutěže
1. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla Soutěže či Soutěž úplně zrušit bez udání
důvodu. Současné znění pravidel bude dostupné na Stránkách Soutěže.

2. Registrací do Soutěže vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z účasti na Soutěži kteréhokoliv z Účastníka, u kterého má za to,
že svým jednáním porušuje pravidla Soutěže, a to s okamžitou platností. V takovém případě budou
členové týmu Účastníka, který byl vyloučen, oprávněni pokračovat v Soutěži bez tohoto vyloučeného
Účastníka, na základě jejich žádosti je Organizátor oprávněn přidělit do jejich týmu jiného Účastníka,
není k tomu však povinen.
3. Účastník se zavazuje, že bude dodržovat právní předpisy České republiky a dále veškeré podmínky
užití jakéhokoliv softwaru, zařízení nebo prostředku, který Účastník využije v rámci Soutěže. Účastník
dále prohlašuje, že bude jednat v souladu s dobrými mravy a takovým způsobem, aby svým jednáním
neporušil žádná práva třetích osob.
4. Účastník zodpovídá za to, že na Dílu nebudou váznout žádná práva třetích osob bránící v budoucnu
Organizátorovi k užití Díla a k výkonu jeho práv.
5. Účastník odpovídá Organizátorovi za veškeré nároky třetích osob uplatněné v souvislosti s
porušováním autorských práv k Dílu.
VI. Licenční podmínky soutěže
1. Účastníci berou na vědomí, že v průběhu Soutěže může dojít k vytvoření díla nebo jeho části, které by
mohlo být autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), pokud je výsledkem
tvůrčí duševní činnosti autora a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě anebo je autorovým
vlastním duševním výtvorem.
2. Účastníci Soutěže svojí účastí v Soutěži souhlasí s poskytnutím Organizátorovi a/nebo Pořadateli
časově, místně a i veškerým dalším rozsahem neomezenou, bezúplatnou licenci k autorskému dílu
(“Dílo”) vytvořenému Účastníkem v rámci Soutěže, s právem danou licenci dále volně postupovat, a to i
ve formě podlicencí a s právem příslušné technické řešení jakkoliv měnit a nakládat s ním, v
maximálním možném rozsahu daném kogentními právními předpisy, za účelem dalšího vývoje, jeho
případné výroby a průmyslového využívání. Za tuto licenci nenáleží Týmu ani jeho členům žádná další
úplata, s výjimkou cen podle článku IV. těchto pravidel, ani náhrada jiných nákladů než uvedených v
těchto pravidlech. Organizátor není povinen licenci využít.
3. V případě potřeby se Účastník se zavazuje uzavřít s Organizátorem licenční smlouvy k autorskému dílu
vytvořenému Účastníkem v rámci Soutěže a to bez zbytečného odkladu poté co bude Organizátorem
vyzván k uzavření. Organizátor je oprávněn vyzvat Účastníka do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
4. Účastník se zavazuje Organizátorovi předat veškeré zdrojové kódy, dokumenty a podklady související s
Dílem a dále poskytuje práva Organizátorovi zdrojové kódy a Dílo nebo jeho části jakkoliv upravovat,
zpracovávat a jinak měnit.
VII. Mlčenlivost
1. Informace poskytnuté Účastníkům v průběhu Soutěže jsou důvěrné. Účastník je povinen o nich
zachovávat mlčenlivost a nesmí tyto informace poskytnout třetí straně bez předcházejícího písemného

souhlasu Organizátora, s výjimkou případů, kdy povinnost poskytnout tyto informace vyplývá z platného
právního předpisu, anebo z rozhodnutí vydaného příslušným státním orgánem.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Zakazuje se jakýmkoliv způsobem, zejména příslibem či poskytnutím jakéhokoliv plnění, ovlivňovat
rozhodnutí Poroty, včetně jejích členů, a/nebo Pořadatele a Organizátora.
2. Rozhodnutí Pořadatele a Organizátora jednajícího jménem Pořadatele, jakož i rozhodnutí Poroty ve
věci výběru Týmů v rámci jednotlivých kol v Soutěži a určování jejich pořadí v rámci Soutěže jsou
konečná a nelze je nijak dále napadat. Každý Účastník se zavazuje je respektovat a podřídit se jim.
3. Výherce Soutěže bude vybrán odbornou komisí a to na základě jejího uvážení, kdy ta bude zvažovat
zejména nikoliv však výlučně následující kritéria: inovativnost řešení, obchodní potenciál, funkčnost
řešení a další.
4. Pořadatel a Organizátor neodpovídají Týmům ani jednotlivým účastníkům Soutěže za jakoukoliv újmu,
která by jim vznikla v souvislosti s účasti na Soutěži či v souvislosti s užíváním cen (výher) získaných v
Soutěži.
5. Registrací vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat
6. Vymáhání účasti v Soutěži nebo výhry soudní cestou je vyloučeno.
7. Účastí na Soutěži každý člen Týmu souhlasí s tím, že Pořadatel a Organizátor budou zpracovávat a
uchovávat osobní údaje jednotlivých účastníků za účelem pořádání Soutěže, kontaktu se členy Týmů,
propagace a prezentace Soutěže a jejích účastníků v médiích, a to po dobu trvání Soutěže a pět (5) let
po jejím skončení.
8. Soutěž a všechny vztahy a spory s ní související se řídí českým právem a budou rozhodovány českými
soudy, a to u místně příslušného soudu Organizátora, který je vůči účastníkům Soutěže odpovědný za
to, že Soutěž bude zorganizována dle těchto pravidel a dle platných právních předpisů.
9. Organizátor Soutěže si ve zcela výjimečných a zdůvodnitelných případech vyhrazuje právo Soutěž
ukončit. Organizátor je oprávněn změnit pravidla Soutěže či technické nebo organizační zabezpečení
Soutěže a v takovém případě je změna Pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na Stránkách Soutěže.
V případě, že Účastník nebude se změnou Pravidel Soutěže souhlasit, bude oprávněn svou účast v
Soutěž ukončit bezplatně jednostranným oznámení doručeným Organizátorovi.
10. Toto pravidla nesmí být vykládána tak, aby Účastníci Soutěže získali či jim bylo umožněno získat
neoprávněnou výhodu na úkor Pořadatele, Organizátora či jiného účastníka Soutěže.

Informace o zpracování osobních údajů
Společnost Insane Business Ideas s.r.o., se sídlem Praha - Smíchov, Drtinova 557/10, PSČ 150 00, Česká
republika, IČO: 24818607, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 177158
C pověřila jako správce osobních údajů účastníků soutěže ABBCCC společnost Confidence Digital, s.r.o., se
sídlem Praha 1 - Nové Město, U Bulhara 1611/3, PSČ 11000, IČO: 24174611, zapsané v rejstříku společenství
vlastníků jednotek vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 185572 s kontaktním e-maile:
info@cdigital.cz. Tato společnost spravuje osobní údaje účastníků soutěže v následujícím rozsahu a pro níže
uvedené účely:
- Registrace účastníka do soutěže a vyhodnocení soutěže ABBCCC a plnění práv a povinností
vyplývajících z pravidel soutěže v souvislosti s účastí účastníka v soutěži. Rozsah zpracovávaných
údajů: Identifikační údaje, kontaktní údaje, vzdělání, věk, pracovní zkušenosti, motivační texty a
stravovací preference. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let od ukončení soutěže ABBCCC.
- Prezentace výsledků soutěže ABBCCC v médiích a reklamních materiálech. Rozsah zpracovávaných
údajů: Identifikační údaje a kontaktní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let od ukončení
soutěže ABBCCC.
- Marketingové účely tj. nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích,
produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků. Rozsah zpracovávaných údajů: Identifikační údaje a kontaktní údaje. Osobní údaje jsou
zpracovávány po dobu 5 let od ukončení soutěže ABBCCC.
Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán, zákonnost zpracování osobních údajů před
odvoláním souhlasu tím však nebude dotčena. V souvislosti se zpracováním osobních údajů bere účastník
soutěže na vědomí, že má následující práva:
- právo na přístup k osobním údajům
- právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů
- právo na výmaz údajů
- právo na přenositelnost údajů
- právo žádat omezení zpracování
- právo podat stížnost orgánu dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
Více informací naleznete na www.uoou.cz, právo vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se jeho
konkrétní situace.
Účastník soutěže může výkon svých práv žádat prostřednictvím zaslání žádosti na e-mail: info@cdigital.cz.

