PRAVIDLA SOUTĚŽE
Zonky Innovation Awards
1. POŘADATEL
Pořadatelem vyhlášení cen Zonky Innovation Awards 2020 (dále jen „vyhlášení cen“) je
společnost Benxy s.r.o., se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha - Dejvice, IČO:
03570967 (dále jako „Pořadatel“).
2. CÍL SOUTĚŽE
Cílem soutěže Zonky Innovation Awards je na základě hlasování veřejnosti ocenit služby a
projekty, které díky inovativním technologiím usnadňují lidem běžný život, šetří zdroje,
peníze a čas.
3. ZAŘAZENÍ PROJEKTŮ A SLUŽEB DO SOUTĚŽE
Do soutěže budou zařazeny projekty a služby, které jsou v době konání soutěže nabízené
v České republice, a které:
a. jako inovativní v rámci průzkumu pořádaného Pořadatelem nominovali samotní
uživatelé projektů a služeb;
b. budou Pořadatelem označeny jako inovativní, protože díky inovativním technologiím
usnadňují lidem běžný život, šetří zdroje, peníze a čas. Projekt nebo služba bude do
soutěže zařazen se souhlasem společnosti, která službu nebo projekt provozuje.
4. KATEGORIE SOUTĚŽNÍCH PROJEKTŮ A SLUŽEB
Služby a projekty budou pořadatelem rozděleny do následujících 9 kategorií tematicky
zařazených do 6 sekcí:
sekce:
kategorie:
kategorie:
kategorie:

Inovace zlepšující život v oblasti Bydlení, domácnost, přeprava
Ubytování
Služby pro domácnost
Přeprava lidí a věcí

sekce:
kategorie:
kategorie:

Inovace zlepšující život v oblasti Finance
Správa financí a platební nástroje
P2P platformy

sekce:
kategorie:

Inovace zlepšující život v oblasti Volný čas
Volný čas a sdílená zkušenost

sekce:
kategorie:

Inovace zlepšující život v oblasti Podnikání
Služby pro podnikatele

sekce:
kategorie:

Nejinovativnější start-up zlepšující život
Inovativní start-upy

sekce:

Největší inovace roku

kategorie:

Inovace roku podle odborné poroty

Projekty a služby, které se budou ucházet o vítězství v jednotlivých kategoriích, jsou
uvedené v hlasovacím formuláři.
5. URČENÍ VÝHERCŮ SOUTĚŽE
Oceněné budou ty projekty a služby, které získají v internetovém hlasování prostřednictvím
hlasovacího formuláře zejména přímo od svých uživatelů největší počet hlasů, a stanou se
tak v uvedené kategorii nejoblíbenější. V každé kategorii bude určen a vyhlášen právě jeden
vítěz, který získá prostřednictvím hlasovacího formuláře největší počet hlasů. Výjimkou je
sekce Největší inovace roku, v této sekci je vítěz určen hlasováním odborné poroty, jehož
výsledky budou vyhlášeny online.
6. ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Uživatelé mohou hlasovat pro své oblíbené projekty a služby v internetovém hlasování
prostřednictvím hlasovacího formuláře uvedeném na webové stránce www.zia.cz
v době od 8. 2. 2020 do 15. 3. 2020.
Uživatel po vstupu do hlasovacího formuláře jednoduše vybere produkty nebo služby, pro
které chce hlasovat. Uživatel může v každé kategorii hlasovat pouze pro jeden projekt nebo
službu. Uživatel nemusí hlasovat ve všech kategoriích, může hlasovat pouze v jedné
kategorii. Hlasující může během trvání hlasování hlasovat pouze jednou. Ve chvíli, kdy je
hlasování definitivně potvrzeno, není již možné volbu změnit.
Hlasovat pro své projekty a služby mohou také jejich vlastníci nebo provozovatelé stejně
jako veřejnost prostřednictvím hlasovacího formuláře. Vlastníci a provozovatelé projektů a
služeb zapojených do hlasování mohou aktivně zvát své podporovatele k hlasování. Jsou při
tom povinni dodržovat požadavky právních předpisů ohledně zpracování osobních údajů a
zasílání obchodní komunikace a dbát na zachování dobrého jména Pořadatele soutěže i
projektů a služeb zařazených do soutěže.
Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků odporujícímu výše
uvedeným pravidlům, má Pořadatel právo zvýhodněný projekt nebo subjekt z hlasování
vyřadit, případně odečíst hlasy získané nekalým způsobem. Za nekalé jednání se považuje
mimo jiné též jakékoli automatizované nebo strojové hlasování (např. softwaroví roboti
apod.) nebo pokus o ně.
Po ukončení hlasování Pořadatel sečte hlasy a vyhlásí vítěze.
8. 2. - 15. 3. 2020
19. 5. 2020

Hlasování veřejnosti
Vyhlášení vítězů

7. CENY PRO VÝHERCE

V každé kategorii bude uděleno jedno ocenění pro vítěze kategorie soutěže Zonky
Innovation Awards. Vítěz dostane trofej.
8. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
Oficiální vyhlášení výsledků proběhne online a předání cen se uskuteční na předávacím
večeru za účasti zástupců v soutěži zúčastněných projektů a služeb dne 19. 5. 2020.
Předávací večer je pouze pro zvané. Vyhlášení výsledků bude živě streamováno na
internetu a sociálních sítí Zonky jako Pořadatele a prostřednictvím partnerů a fotografie
z předávacího večera budou zveřejněny v galerii na webových stránkách soutěže a
Pořadatele. O vítězích bude Pořadatel informovat širokou veřejnost.
9. POUŽÍVÁNÍ OCENĚNÍ
Každá společnost, která obdrží ocenění, může toto ocenění používat pro svou
marketingovou komunikaci. Při propagaci má společnost povinnost uvést celý název
vyhlášení cen včetně roku, za který bylo ocenění uděleno, tj. Zonky Innovation Awards 2020,
a kategorie, v které bylo ocenění uvedeno.
10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V rámci pořádání soutěže dochází ke zpracování e-mailové adresy uživatelů (hlasujících)
jako osobního údaje ve smyslu nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Bez
vyplnění e-mailové adresy nelze platně odevzdat hlasy prostřednictvím hlasovacího
formuláře. Pořadatel uchovává zadanou e-mailovou adresu až dva měsíce od vyhlášení
vítězů za účelem evidence hlasů, vyhodnocení soutěže a kontroly podmínek pro hlasování a
určení vítězů.
Zonky bude dále emailem informovat hlasujícího o výsledcích a vítězích této soutěže včetně
záznamu z vyhlašování vítězů nejpozději do dvou měsíců od vyhlášení vítězů, a to na
základě oprávněného zájmu Zonky na obchodní komunikaci s potenciálními zákazníky a
šíření povědomí o službách Zonky. Proti tomuto zpracování může hlasující podat námitku na
info@zonky.cz, kterou bude vyřazen z tohoto distribučního seznamu. Dále má právo na
přístup k osobním údajům, jejich opravu, omezení a další práva vyplývající z nařízení EU o
ochraně osobních údajů (GDPR) uvedená v dokumentu Ochrana soukromí dostupném na
webových stránkách Zonky.
11. OSTATNÍ PODMÍNKY
Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli a jakkoli změnit, či soutěž zcela zrušit,
a to bez udání důvodu a bez jakýchkoliv následků, stejnou formou a stejným způsobem,
jakými tuto soutěž vyhlásil.
Pořadatel tímto zněním pravidel soutěže Zonky Innovation Awards 2020 upravuje znění
pravidel soutěže Zonky Innovation Awards 2020 zveřejněných 6. 2. 2020 tak, že vyhlášení
vítězů proběhne online a předání cen na předávacím večeru dne 19. 5. 2020.
V Praze dne 20. 3. 2020

