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Pravidla soutěže
2019

Preambule
Farmaceutická společnost PRO.MED.CS Praha a. s. vyhlašuje pro rok 2019 soutěž
Dr. Bares Award Publication (dále jen „soutěž“) za účelem podpory lékařských a vědeckých
poznatků v klinické praxi.
Historický přehled a výsledky ukončených soutěží jsou uvedeny na webových stránkách
www.dr-bares-award.com a také na stránkách společnosti PRO.MED.CS Praha a. s.
www.promedcs.com.
Soutěž probíhá od 1. 4. 2019 do 5. 9. 2020 (dále jen „doba konání soutěže“) s tím, že
přihlášky do soutěže je možné doručit výhradně v termínu od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2020
(dále jen „doba pro doručení přihlášek“). Vyhodnocení soutěže probíhá ve třech navazujících
úrovních: a) základní hodnocení, b) národní hodnocení a c) mezinárodní hodnocení.
Elektronická komunikace probíhá prostřednictvím webových stránek
www.dr-bares-award.com, případně e-mailové adresy: dr-bares-award@promedcs.com.

Pravidla soutěže
Organizátorem soutěže Dr. Bares Award 2019 (ve zkratce „DBA“) je farmaceutická společnost PRO.MED.CS Praha a. s. se sídlem Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 00147893, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 3 (dále jen „organizátor“).

Účastník soutěže
Účastníkem soutěže se může stát na svéprávnosti neomezená fyzická osoba, která splňuje
následující podmínky:
a)	nejpozději v den podání přihlášky do soutěže podle těchto pravidel dosáhne věku ales
poň 18 let,
b)	je odborníkem ve zdravotnictví, přičemž za odborníka se považuje osoba s dokončeným
vysokoškolským vzděláním (minimálně tedy v magisterském programu) v oboru lékařství
nebo farmacie,
c)	má v době přihlášení do soutěže trvalý pobyt v některé z následujících zemí: Ázerbájdžán,
Bahrajn, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Čína, Dánsko, Estonsko, Filipíny, Francie, Gruzie, Holandsko, Chile, Itálie, Katar, Kazachstán, Kyrgyzstán,
Kuvajt, Litva, Lotyšsko, Malajsie, Moldavsko, Mongolsko, Německo, Polsko, Rakousko,
Ruská federace, Saudská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Španělsko, Švédsko, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam, Velká Británie (odlišná státní
příslušnost není vylučujícím kritériem),
d)	je autorem vědeckého článku (ve smyslu pravidel této soutěže), který je přihlašován do
soutěže (viz oddíl Autorství),
(dále jen „zájemce“).
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Účastníkem v soutěži se stane osoba splňující podmínky účasti v soutěži vymezené těmito
pravidly, která se do soutěže v souladu s těmito pravidly alespoň jedenkrát platně registruje
(dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).

Vědecký článek
Vědeckým článkem se pro účely této soutěže rozumí odborný článek zveřejněný v odborném
periodiku bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu provedeného autorem, nebo týmem, jehož byl autor členem. Do soutěže jsou přijímány celé texty
prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji: souhrn, úvod, materiál a metody, výsledky, diskuze a závěr, bibliografie), s obvyklým
způsobem citování zdrojů, eventuálně s poznámkovým aparátem. Nejedná se tedy o články
pouhého informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny, byť
publikované v odborném periodiku. Vědeckým článkem v odborném periodiku není abstrakt
vědeckého příspěvku, např. na konferenci.
Vědecký článek pro účely soutěže musí mimo jiné splňovat obě následující kritéria:
a)	původní vědecká práce v oboru gastroenterologie a/nebo hepatologie a/nebo týkající
se metabolického syndromu (klinické i experimentální včetně studií in-vitro, in-vivo, epi
demiologických prací, meta-analýz aj.),
b)	v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 byl publikován v odborném periodiku (nebo
v daném období byl dostupný v on-line verzi; viz Odborné periodikum).
Byl-li vědecký článek publikován v jiném než anglickém jazyce, je podmínkou pro zařazení
takového vědeckého článku do mezinárodní úrovně hodnocení (viz dále) dodání jeho překladu do anglického jazyka v termínu určeném organizátorem
(dále také jako „vědecký článek“).

Odborné periodikum
Za odborné periodikum je považován a) recenzovaný vědecký časopis, tzn. tiskovina, která
je vydávána pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické
úpravě, nebo b) elektronický recenzovaný odborný časopis (periodikum), který má v době
publikování vědeckého článku přidělen ISSN kód (časopis zaregistrovaný a identifikovatelný
pod mezinárodním ISSN kódem). Odborným periodikem pro účely soutěže není denní tisk
ani populárně naučný časopis. Posoudit a rozhodnout o tom, zda je příslušná tiskovina odborným periodikem, náleží výhradně organizátorovi.

Autorství
Jednou z podmínek účasti v soutěži je skutečnost, že zájemcem je autor vědeckého článku
(viz výše). Do soutěže je možné přihlásit i vědecký článek, který vytvořilo (jako spoluautoři),
několik osob. V případě spoluautorství vědeckého článku je za autora (a tedy možného
účastníka soutěže) pro účely soutěže považován autor, jehož jméno je uvedené na prvním
místě v pořadí autorů zveřejněného v rámci publikace vědeckého článku (za dalšího autora
je považována osoba uvedená na druhém, třetím místě atd., v pořadí autorů).
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Za autora může být pro účely této soutěže, místo autora určeného fikcí dle předcházejícího
odstavce, považován i kterýkoli ze spoluautorů (tedy např. další autor atp.) hodnoceného
vědeckého článku, a to v případě, že předloží písemný souhlas autora (ve smyslu fikce stanovené v prvním odstavci tohoto oddílu Autorství) opatřený úředně ověřeným podpisem.
Platí, že soutěžící nesou plnou odpovědnost za vypořádání práv k vědeckým článkům s eventuálními spoluautory či jinými osobami, které vlastní majetková práva k vědeckým článkům.
Zájemce odesláním přihlášky do soutěže prohlašuje, že je oprávněn příslušný vědecký článek
pro účely stanovené těmito pravidly užít.

Přihlášení do soutěže
Zájemce se do soutěže zapojí tak, že v době pro podávání přihlášek navštíví webové stránky
www.dr-bares-award.com, na kterých bude v sekci Publication umístěna přihláška do soutěže.
Zájemce do přihlášky zcela (kompletně) a pravdivě vyplní latinkou v anglickém jazyce
veškeré požadované údaje v rozsahu přihlašovacího formuláře na webových stránkách
www.dr-bares-award.com/publication, poté do přihlášky nahraje bez pochybností a obtíží
čitelné scany/fotografie veškerých požadovaných příloh, kterými jsou vždy: sken/fotografie
přihlašovaného článku, sken/fotografie obsahu časopisu, sken/fotografie titulní strany časopisu, a v případě nutnosti souhlasu spoluautora, viz výše, rovněž souhlas autora (kdy se
na tomto místě rozumí autor dle odst. 1 části Autorství). Organizátor je kdykoli oprávněn si
vyžádat veškeré zasílané dokumenty rovněž v listinné podobě (elektronicky nahrané dokumenty musí být shodné s tištěnou verzí) s tím, že zaslané dokumenty v listinné podobě musí
být neporušené originály požadovaných listin, jejichž obsah bude bez obtíží čitelný.
Zájemce následně, zaškrtnutím příslušných tick boxů, potvrdí, že souhlasí s pravidly soutěže,
že dovršil věk 18 let, udělí souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zachycením
a užitím podobizny (tzn. souhlas s natáčením a fotografováním) a jména (podrobné informace o rozsahu a právech jsou uvedeny v přihlášce) a potvrdí, že je autorem vědeckého
článku, a že má vypořádaná veškerá práva s osobami, která vlastní práva k vědeckému
článku a je oprávněn vědecký článek do soutěže přihlásit. Poté přihlášku stisknutím příslušného tlačítka odešle organizátorovi soutěže.
Odesláním přihlášky se zájemce zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže a řídit se
pokyny organizátora.
Rozhodným datem pro doručení přihlášky do soutěže je datum přijetí přihlášky organizátorem. Při přijetí přihlášky je automaticky vygenerovaná odpověď potvrzující doručení přihlášky
odeslána na kontaktní e-mail účastníka. Přihlášky doručené organizátorovi v době pro doručení přihlášek budou zařazeny do Základního hodnocení v soutěži (viz dále).
Vědecké články doručené organizátorovi po uplynutí doby pro doručení přihlášek nebudou
do soutěže zahrnuty.

Základní hodnocení v soutěži
Základní hodnocení provádí organizátor již v rámci termínu pro doručení přihlášek do soutěže, průběžně dle toho, jak jsou mu přihlášky s vědeckými články doručovány. V základním
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hodnocení jsou všechny přihlášky doručené v přihlašovacím období hodnoceny po formální
stránce.
Organizátor je oprávněn požádat zájemce/účastníka v případě, že zájemce/účastník doručí nekompletní, nečitelnou či obdobně nevyhovující přihlášku, o doplnění nebo upřesnění údajů a podkladů nutných pro základní hodnocení, a to v přiměřené době, s tím, že
tato doba uplyne nejpozději s koncem doby pro doručení přihlášek. V případě, že zájemce/
účastník uvedené doplnění neprovede, nebo jej neprovede ve stanovené době, a přihláška
nebude splňovat podmínky této soutěže, je organizátor oprávněn rozhodnout o nezařazení
jeho přihlášky do soutěže.
Aniž je omezena platnost předcházejícího odstavce, organizátor soutěže je oprávněn odmítnout přihlášku v případě, že nesplňuje pravidla stanovená organizátorem, byť jen v nepatrné
části (není tedy povinen zájemce/účastníka vyzvat k doplnění).
Organizátor nezařadí do soutěže přihlášky nekompletní či obsahující nepravdivé údaje, přihlášky doručené po skončení doby pro podání přihlášek, opakované přihlášky téhož soutěžícího s identickými vědeckými články, přihlášky obsahující vědecké články, které již byly do
soutěže doručeny jiným soutěžícím dříve, a přihlášky s vědeckými články nepublikovanými
v těmito pravidly stanoveném období, přestože bylo prokázáno jejich přijetí k tisku.
Rovněž nebudou do soutěže zařazeny (popř. budou vyřazeny, dojde-li k zařazení v rozporu
s těmito pravidly) přihlášky obsahující články, které nejsou vědeckými články ve smyslu těchto
pravidel, či které nesplňují jiné formální náležitosti soutěže. Nebudou zařazeny zejména přihlášky obsahující následující články: přehledové vědecké články, soubory vědeckých článků,
abstrakta, postery, eseje, doktorské či disertační práce, knihy, učebnice a sborníky. Dále nebudou do soutěže zařazeny přihlášky obsahující vědecké články již oceněné v jiné soutěži
podobného charakteru.
Organizátor je povinen účastníka informovat o zařazení/nezařazení přihlášky do soutěže,
a to na kontaktní e-mailové adrese uvedené v přihlášce. Okamžikem odeslání potvrzení o zařazení přihlášky do soutěže je zájemce společně s konkrétním přihlašovaným vědeckým článkem registrován do soutěže (dále jen „registrace“ nebo „přihlášení“).
V soutěži je možné jednou konkrétní přihláškou přihlásit pouze jeden publikovaný vědecký
článek. Další vědecký článek lze přihlásit vždy prostřednictvím nové samostatné přihlášky. Jeden konkrétní zájemce může do soutěže přihlásit i více jednotlivých vědeckých článků. Soutěže se může s jedním konkrétním vědeckým článkem zúčastnit pouze jeden účastník, který
je považován ve smyslu těchto pravidel za autora. Do soutěže není možné přihlásit jakýkoli
kolektiv fyzických osob (např. vědecký tým) či jakoukoli právnickou osobu.
Vědecký článek (společně s účastníkem, který jej přihlásil), který splní podmínky základního
hodnocení, tzn. je do soutěže registrován, postoupí do národní úrovně hodnocení.
Postup do národní úrovně hodnocení zajistí organizátor následovně: Registrované vědecké
články budou rozděleny podle trvalého pobytu účastníků, anonymizovány (tedy nedojde
k předání osobních údajů účastníků) a předány příslušným národním hodnotitelům, nejpozději do 15. 5. 2020.
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Národní hodnocení soutěže
Národní hodnocení provádí národní hodnotitel, který zodpovídá za regulérnost soutěže na
národní úrovni, a koordinuje výběr vědeckých článků v zemi, kterou reprezentuje.
Národního hodnotitele vybírá organizátor soutěže, který garantuje, že jím bude všeobecně
uznávaný odborník v oboru gastroenterologie a/nebo hepatologie na území státu, ve kterém
probíhá národní úroveň hodnocení. V případě, že na určitém území bude přihlášeno pouze
od jedné (1) do pěti (5) prací, může organizátor svěřit hodnocení hodnotiteli, všeobecně
uznávanému odborníkovi v oblasti gastroenterologie a/nebo hepatologie, z jiného státu,
kde je zároveň přihlášeno více prací. Hodnotitel pak hodnotí každou zemi zvlášť, práce se
neslučují do jednoho teritoria.
Registrované vědecké články hodnotí národní hodnotitel s ohledem na a) originalitu vědeckého článku, b) význam a přínos pro lékařské obory a c) uplatnění výsledků v praxi.
V případě, že do národní úrovně hodnocení postoupilo za jednu zemi méně než třicet (30)
vědeckých článků, vybere národní hodnotitel max. tři (3) vědecké články, které nominuje do
mezinárodního úrovně hodnocení. V případě, že do národní úrovně hodnocení postoupilo
více než třicet (30) vědeckých článků za jednu zemi, má národní hodnotitel právo vybrat za
každých dalších započatých deset (10) kusů vědeckých článků další jednu (1) práci do mezinárodní úrovně hodnocení (např. v případě, že do národního hodnocení postoupí padesát
dva (52) vědeckých článků, má národní hodnotitel právo vybrat šest (6) vědeckých článků).
Národní hodnotitel má právo, v případě, že dle jeho názoru dostatečný počet vědeckých
článků nesplňuje dostatečně kritéria soutěže, podle kterých národní hodnotitel články hodnotí, vybrat pro postup do mezinárodní úrovně hodnocení i méně než tři (3) vědecké články,
případně nevybrat žádný.
Vybrané vědecké články, postupující do mezinárodní úrovně hodnocení, předá národní hodnotitel organizátorovi nejpozději do 17. 7. 2020. Organizátor nesmí nijak ovlivňovat rozhodování národního hodnotitele a musí respektovat výsledky jeho hodnocení. Organizátor má
právo požádat národního hodnotitele o podrobnější písemné zdůvodnění jeho výběru do
mezinárodní úrovně.
Výsledky národního hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách
www.dr-bares-award.com do 31. 7. 2020.
Organizátor zajistí předání vybraných vědeckých článků z národní úrovně hodnocení do
mezinárodní úrovně hodnocení všem jednotlivým členům mezinárodní komise nejpozději do
31. 7. 2020.

Mezinárodní hodnocení soutěže
Mezinárodní hodnocení provádí mezinárodní komise, která je složena z minimálně tří (3)
a z maximálně sedmi (7) členů. Počet členů mezinárodní komise musí být vždy lichý. O počtu
členů komise rozhoduje organizátor, zejména s ohledem na počet vědeckých článků kvalifikovaných do mezinárodního hodnocení.
Organizátor soutěže vybírá a určuje členy mezinárodní komise (popř. i náhradníky, pokud
je nutné z ryze objektivních důvodů personální složení komise v průběhu soutěže upravit)
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a zároveň garantuje, že členem mezinárodní komise se stane všeobecně uznávaný odborník
v oboru gastroenterologie a/nebo hepatologie.
Členství v mezinárodní komisi není přímo podmíněno předchozím členstvím v národní komisi, stejně tak i národní hodnotitel nebo člen národní komise může být členem mezinárodní
komise. Člen mezinárodní komise je zastupitelný. Náhradníkem musí být osoba s lékařským
vzděláním, působící v oblasti gastroenterologie a/nebo hepatologie, a musí být všeobecně
uznávaná v daném oboru.
Jednání mezinárodní komise za účelem výběru tří (3) nejlepších vědeckých článků v soutěži
proběhne dne 5. 9. 2020 v místě určeném organizátorem.
Před vlastním jednáním vyberou členové mezinárodní komise ze svého středu předsedu
komise, který povede jednání a má rozhodovací právo ve sporných otázkách. Při výběru
předsedy mezinárodní komise má každý člen této komise jeden hlas s tím, že předsedou
mezinárodní komise se stane ten, kdo získá největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se volba
jednou opakuje. Pokud ani v této opakované volbě není zvolen předseda komise, určí jej
organizátor soutěže.
Mezinárodní komise se řídí metodikou přidělování bodů (0 bodů je nejnižší možné hodnocení, 10 bodů je nejvyšší možné hodnocení):
–	Každý člen komise obdrží na začátku hodnocení celkem 10 bodů, které může libovolně
rozdělit mezi vybrané vědecké články.
–	Body přidělí každý člen komise jednotlivým vědeckým článkům v mezinárodní úrovni
hodnocení dle vlastního uvážení.
–	Předseda komise sečte body přidělené jednotlivým vědeckým článkům od všech hodnotitelů včetně sebe a vyhodnotí tři (3) vědecké články s nejvyšším počtem bodů. Tři (3)
vítězná místa a jejich sestupné pořadí (1., 2. a 3. místo) se stanoví podle počtu získaných
bodů.
–	Pokud určité vědecké články dosáhnou shodného počtu bodů, a v důsledku uvedeného
není možné určit tři vítězné vědecké články, každý z hodnotitelů obdrží opět 10 bodů
a hodnocení vědeckých článků s rovností bodů se opakuje výše uvedeným způsobem.
Pokud by došlo opět ke shodnému výsledku rovnosti bodů, rozhodne předseda mezi
národní komise o konečném pořadí.
Předseda mezinárodní komise předá organizátorovi výsledek hodnocení nejpozději do půlnoci dne rozhodování mezinárodní komise.
O rozhodování mezinárodní komise se pořizuje zápis, který podepíší všichni přítomní členové. Zápis provádí osoba pověřená organizátorem, osobně přítomná rozhodování, bez
práva ovlivňovat rozhodování mezinárodní komise nebo jejích členů.
Organizátor nesmí nijak ovlivňovat rozhodování mezinárodní komise a musí respektovat výsledky jejího hodnocení. Organizátor zveřejní výsledky hodnocení mezinárodní komise na
webových stránkách www.dr-bares-award.com během 14 dnů po obdržení výsledků hodnocení z rukou předsedy mezinárodní komise.
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Ceny v soutěži
V národní úrovni hodnocení jsou vybrané vědecké články oceněny s rovností umístění. Cenou
pro jejich autory je diplom a postup vědeckého článku do mezinárodní úrovně hodnocení.
Diplom bude autorům vyhodnocených článků předán osobou pověřenou organizátorem po
ukončení mezinárodní úrovně hodnocení, nebude-li dohodnuto předem jinak.
V mezinárodní úrovni hodnocení jsou vybírány celkem tři (3) nejlepší vědecké články s uvedením 1. až 3. místa. Cenou pro výherce (účastníky soutěže – autory vybraných vědeckých
článků) je diplom a finanční odměna.
Výše finanční odměny pro autory vědeckých článků oceněných v mezinárodní úrovni hodnocení soutěže Dr. Bares Award 2019 Publication na 1. až 3. místě je stanovena následně:
1. místo – 10 000 EUR
2. místo –		 6 000 EUR
3. místo – 3 000 EUR

Vyhlášení výsledků a předání cen soutěže
Ceny budou vítězným účastníkům soutěže předány osobně zástupcem organizátora při oficiálním slavnostním předání cen, které proběhne v době konání World Gastroenterology Conference, Gastro 2020 ve dnech 3.–5. 12. 2020 v Praze (Česká republika). Finanční odměna
pak bude vyplacena do 31. 12. 2020.
Příjemci cen (výherci soutěže) se zavazují respektovat podmínky předávání cen. Podmínkou
pro předání ceny je podepsání protokolu o předání finanční odměny v soutěži a osobní účast
na slavnostním předávání cen v době a místě určeném organizátorem.
V případě, že se výherce soutěže nebude moci osobně dostavit na slavnostní předávání cen,
je oprávněn na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem pověřit převzetím
ceny svého zplnomocněného zástupce.
Veškeré účelně vynaložené náklady spojené s převzetím ceny (ubytování, jízdenky, letenky),
max. však do výše 50 000 Kč, hradí organizátor.

Obecná ustanovení
Pravidla soutěže, jakož i celé konání soutěže se řídí právními předpisy České republiky.
Účastník soutěže vyplněním a zasláním přihlášky prohlašuje, že jeho práva účastnit se této
soutěže nejsou nijak, právně ani fakticky, omezena. V případě, že se kterákoli třetí osoba
obrátí na organizátora s nároky souvisejícími s účastí v soutěži konkrétního účastníka, zavazuje se tento účastník veškeré nároky takové třetí osoby vypořádat bez prostřednictví organizátora, a to bez zbytečného odkladu a úplným způsobem.
Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit účastníka v případě, že zjistí,
nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo
jakéhokoli jednání proti dobrým mravům či pravidlům této soutěže ze strany takového
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účastníka nebo některého z účastníků či jiné osoby, které dopomohlo danému účastníkovi
k účasti v soutěži, které mohlo ovlivnit výsledky soutěže, popř. které dopomohlo takovému
účastníkovi zisku finanční ceny či diplomu v soutěži. Toto rozhodnutí organizátora je konečné bez možnosti odvolání.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby blízké
ve smyslu § 22 občanského zákoníku České republiky.
Náklady související se soutěží si účastník hradí sám, není-li dohodnuto s organizátorem jinak.
Prokazatelné a odůvodněné náklady vzniklé v souvislosti s hodnocením a posuzováním hradí
organizátor. Organizátor nehradí účastníkům soutěže náklady vzniklé v souvislosti s účastí
v soutěži nebo na oficiálním vyhlášení výsledků, pokud není v těchto pravidlech výslovně
stanoveno jinak.
Organizátor soutěže neodpovídá ani neručí za ztrátu odměn zasílaných bankovním převodem či jiným způsobem, ani za prodlení s jejich doručením. Organizátor soutěže zároveň
neručí a není zodpovědný za technické problémy a případné nedoručení přihlášek (popř.
prodlení s jejich doručením) vč. všech příloh a za jakékoli problémy vzniklé v rámci přenosu
zpráv elektronickými prostředky.
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže podle vlastního uvážení. Účast v soutěži ani ceny nelze vymáhat právní cestou.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou
do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoli důvodu
v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato osoba ze soutěže bez náhrady vyloučena. Organizátor soutěže si vyhrazuje
právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži, posouzení nároku na odměnu a ve
sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Při jakýchkoli
sporech nebo nejasnostech týkajících se soutěže přísluší konečné rozhodnutí organizátorovi.
V návaznosti na předcházející větu se stanoví, že povinnost rozptýlit jakékoli pochybnosti
o splnění podmínek soutěže má zájemce/účastník.
Finanční odměna je vyčíslena v částce před zdaněním a před vyplacením vítěznému účastníkovi bude zdaněna organizátorem podle aktuálně platných právních předpisů České republiky, případně dle právních předpisů země, ve které bude uplatněna daňová povinnost
výherce.
Organizátor vyplatí finanční odměnu bezhotovostním převodem na základě protokolu o předání finanční odměny podepsaném vítězem a organizátorem. Vyplacením zdaněné finanční
odměny organizátorem nezanikají příjemci případné další daňové povinnosti. Účastí v soutěži soutěžící prohlašuje, že se seznámil s podmínkami zdanění v případě jeho eventuální
výhry v soutěži a s tímto vědomím vstupuje do soutěže.
V případě, že se organizátorovi nepodaří finanční odměnu doručit nebo jinak předat podle
předem sjednaného postupu, případně je její doručení spojeno s nečekanými obtížemi, nárok na získání této finanční odměny zaniká a finanční odměna zůstává organizátorovi soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Obecná ustanovení a pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách organizátora
a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle organizátora.
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Informace ke zpracování osobních údajů
a souhlasu s užitím jména:
Zpracování osobních údajů
Účastí v soutěži Dr. Bares Award Publication organizátora PRO.MED.CS Praha a. s.,
IČ: 00147893, zájemce uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro
účel realizace soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora, který je správcem, a to v rozsahu údajů uvedených v této přihlášce, a dále v rozsahu: údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas doručení přihlášky, datum a čas soutěžních
registrací, IP adresa zařízení, ze kterého byla přihláška zaslána, údaj o věku nad 18 let, údaj
o výhře, údaj o předání výhry a související komunikace.
Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání výher.
Účastník soutěže navíc může udělit souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání informací a provádění přímého marketingu k propagaci organizátora. Tento účel zahrnuje zařazení osobních údajů soutěžícího do databáze pro přímý marketing, zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou zboží a služeb organizátora, a to všemi prostředky
včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Dále
také zahrnuje provádění interního hodnocení soutěže, přímého marketingu a profilování pro
výběr relevantních obchodních sdělení.
Právním titulem zpracování je souhlas.
Doba zpracování pro účel vedení soutěže je doba trvání soutěže, resp. do odvolání souhlasu.
Odvoláním tohoto souhlasu končí účast v soutěži. Doba zpracování pro účel zasílání informací a provádění přímého marketingu je doba neurčitá, tj. do odvolání souhlasu. Pokud je
souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří (3)
let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru,
obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu organizátora, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.
Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.
Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě organizátora zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.
Účastník soutěže může kdykoli souhlas odvolat na kontaktu:
PRO.MED.CS Praha a. s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, kde je možné uplatnit také
ostatní práva účastníka soutěže. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící
obrátit na organizátora na adrese jeho sídla nebo na e-mailu promed@promedcs.com. Na
tomto e-mailu může účastník soutěže podat k organizátorovi námitky, žádosti, stížnosti či
jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může
zájemce podat stížnost.
Účastník soutěže svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn
užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
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pozdějších předpisů, bezplatně jméno, příjmení a stát bydliště výherce v médiích (včetně
internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb organizátora. Souhlas dle tohoto odstavce
je činěn na dobu od jeho udělení do uplynutí deseti (10) let od ukončení soutěže s tím, že
pokud nebude souhlas do uplynutí výše uvedené doby určité odvolán, stává se automaticky
souhlasem uděleným na dobu neurčitou.
Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména, že
poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování
nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Účastník soutěže
má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Účastník soutěže má
také právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování.
Účastník soutěže má právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu.
Účastník soutěže nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

Souhlas s natáčením a fotografováním
Účastník soutěže tímto dává dobrovolně souhlas, aby společnost PRO.MED.CS Praha a. s., se
sídlem Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 00147893, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B 3 (dále jen „Společnost“), v souladu s ust.
§ 84 a násl. a § 87 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, prostřednictvím pověřeného zástupce, zachytila záznam jeho podoby, případně
dalších prvků a projevů jeho osobnosti za pomoci audiovizuální a fotografické technologie
(dále jen „záznam“), a to v rámci konání World Gastroenterology Conference 3.–5. 12. 2020
v Praze (dále jen „akce“).
Je srozuměn a souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna záznam zveřejnit a užít jej dle potřeby včetně pořízení reportáže, článku a propagace akce, včetně vzdělávacích účelů, včetně
zveřejnění na síti Internet, rovněž tento záznam promítat a dále šířit pro potřeby konání
dalších akcí, pro potřeby Společnosti a rovněž k informačním, propagačním a reklamním
účelům bez místního a množstevního omezení, ať už v podobě hmotné či digitalizované
(nehmotné), všemi obvyklými způsoby (na webových stránky společnosti, on-line streamu,
v informačních letácích a prezentačních materiálech Společnosti).
Je srozuměn a souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna v záznamu činit potřebné úpravy
(například střihové a jiné) a retuše, a záznam v původní i v takto zpracované podobě užít ve
výše uvedeném rozsahu i ve spojení/v souboru s jinými autorskými díly a dalšími prvky.
Je srozuměn též s tím, že Společnost má právo, nikoli však povinnost, záznam užít. Společnost má rovněž právo, nikoli však povinnost, společně s užitím záznamu užít v analogickém
rozsahu i jeho jméno a příjmení, případně titul a název jeho pracoviště. Společnost je rovněž
oprávněna k popsaným účelům užít výňatky jeho přednášky či práce ve spojení s jeho záznamem a jménem a příjmením.
Prohlašuje, že bezplatný souhlas se zachycením záznamu, a jeho užitím a zveřejněním, uděluje dobrovolně a po předchozím projednání, a to na dobu od jeho udělení do uplynutí
deseti (10) let od okamžiku skončení akce s tím, že pokud nebude souhlas do uplynutí výše
uvedené doby určité odvolán, stává se automaticky souhlasem uděleným na dobu neurčitou.
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