Registrací a používáním mobilní a webové aplikace Horobraní se zavazujete k dodržování
následujících pravidel a podmínek:

Základní pravidla:
1. Účast a registrace ve hře Horobraní je dobrovolná a soutěžení probíhá na vlastní
riziko. Je ovšem nutné dodržovat pravidla hry zveřejněná na webových stránkách
Horobraní: https://horobrani.cz/.
2. Kolektiv autorů/organizátor nezodpovídá za správnost uvedených údajů v databázi
nebo mapách.
3. Kolektiv autorů/organizátor nezodpovídá za jakékoliv zranění, smrt, škody na majetku
a to jak soutěžících, organizátorů, ani třetích stran.
4. Použití Horobraní je myšleno pro soukromé a amatérské použití. Pro případné
profesionální, komerční či korporátní použití je nutné kontaktovat kolektiv
autorů/organizátora na e-mailu: info@horobrani.cz
5. Hlavním tématem Horobraní jsou hory, vrcholy, kopce apod. Nesouvisející data,
obrázky a odkazy (“spam”) budou mazány a zdrojový účet bude zablokován.
6. Je zakázáno jakkoliv upravovat, modifikovat nebo napadat Horobraní, stejně jako
sdílet jakýkoliv škodlivý software přes webhosting Horobraní.
7. Používáním aplikace Horobraní se zavazujete k dodržování zákonů daného státu,
stejně jako nařízení jednotlivých organizací, oblastí a jiných subjektů, se kterými je
možné během akce přijít do styku (NP, CHKO, Obecní vyhlášky, aj.).
8. Každý z účastníků je zodpovědný za veškerá poskytnutá data, informace, fotografie,
videonahrávky a jiné materiály pro Horobraní.

Obecné podmínky:
1. Organizátorem hry Horobraní je spolek Sehraní, z. s. (dále jen Organizátor) 
se
sídlem Ještědská 37, 460 08 Liberec, IČ: 07835086.
2. Organizátor si vyhrazuje právo tyto podmínky a pravidla kdykoliv změnit. Jakákoliv
úprava v sekci: Základní pravidla, Obecné podmínky a Pravidla hry bude oznámena
všem registrovaným členům přes e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
3. Organizátor si vyhrazuje právo upravit, pozastavit či zrušit Horobraní kdykoliv bez
udání důvodu.
4. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv upravit nebo změnit pravidla hry.
5. Užívání mobilní aplikace Horobraní a registrace do webové aplikace Horobraní
(umožňující zálohování dat) je zdarma. Soutěžení a plnohodnotné využití webové
aplikace Horobraní jsou zpoplatněny ve formě startovného poplatkem 100 Kč.
Startovné se platí vždy na celý jeden kalendářní rok v plné výši. Tento poplatek není
refundovatelný kromě bodu č. 3 obecných podmínek.

6. Organizátor si vyhrazuje právo aplikaci Horobraní znepřístupnit kdykoliv a komukoliv
z jakéhokoliv důvodu.
Inspirace a zdroje
Databáze Horobraní byla vytvořena poloautomatickou metodou z následujících zdrojů
veřejně dostupných na internetu (k 5. 1. 2019):
●
●
●
●
●
●
●
●

http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/GeomorfologickeJednotky/MapServer
http://www.peaklist.org/
http://www.geonames.org
https://peakery.com/
http://cs.peakclimber.com/
http://www.cbpmr.cz/lokatorova-mapa-gps.html
https://geoportal.cuzk.cz/Geoprohlizec/default.aspx?wmcid=9590
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_hor_a_kopc%C5%AF_v_%C4%8Cesku_podle_
prominence
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_tis%C3%ADcovek_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_geomorfologick%C3%BDch_celk%C5%AF_v_
%C4%8Cesku

●
●

GDPR 
- Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů spolkem Sehraní, z. s. se sídlem
Ještědská 37, 460 08 Liberec, IČ: 07835086za níže uvedených podmínek.
Prohlašuji, že jsem si níže uvedené podmínky přečetl/a, porozuměl/a jsem jim a souhlasím
s jejich zněním.
Organizátor bude zpracovávat osobní údaje, které mu poskytne účastník prostřednictvím
vstupního registračního formuláře a dále prostřednictvím vědomého sdílení dat při
synchronizaci mezi mobilní a webovou aplikací Horobraní, zahrnující zejména:
●
●
●
●

identifikační údaje (jméno, příjmení, přibližný věk, město),
kontaktní údaje (e-mail, adresa),
údaje o poloze v závislosti na čase (GPS souřadnice, časová známka),
případné další relevantní osobní údaje, které účastník poskytnul.

Tyto údaje budou organizátorem zpracovávány po dobu 5 let od ukončení registrovaného
členství, pakliže účastník písemně nevyužije svého práva na smazání údajů.
Organizátor bude údaje shromažďovat, evidovat a udržovat aktuální za účelem
vyhodnocování soutěže a ke statistickým analýzám.

Účastník má ve vztahu k jeho zpracovávaným osobním údajům a za určitých legislativně
stanovených podmínek následující práva:
●
●
●
●
●
●

právo na odvolání tohoto souhlasu,
právo na omezení zpracování,
právo osobní údaje opravit či doplnit,
právo na kompletní smazání,
právo na získání informací o nakládání s osobními údaji,
právo na vznesení námitky nebo stížnosti proti zpracování osobních údajů.

Organizátor se zavazuje, že bude provádět zpracování osobních údajů v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a evropským obecným nařízením
č. 2016/679. Údaje bude chránit odpovídajícím způsobem a neposkytne je třetím stranám,
vyjma zákonem určených subjektů.
Tento dokument je platný od 1. března 2019 do odvolání nebo další aktualizace.

