
Herní řád soutěže Electrolux CTF 2018 
 

Účelem tohoto herního řádu je poskytnout obecnou úpravu pravidel, kterými se řídí soutěž 
Electrolux CTF 2018. 

 

I. O soutěži 

ČVUT Fakulta elektrotechnická ve spolupráci se společností Electrolux pořádá technickou znalostní a 
dovednostní soutěž pro studenty vysokých škol ČR, v oblasti kybernetické bezpečnosti a internetu 
věcí. 

II. Pravidla soutěže 

Pořadatelem a organizátorem soutěže je Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické v 
Praze. Společnost ELECTROLUX, s.r.o. je partnerem a sponzorem soutěže.  

Soutěž je řízena soutěžním výborem, který je složen ze zástupců pořadatele a partnera soutěže. 
Soutěžní výbor plní zejména tyto funkce:  

• Vyhlašuje pravidla soutěže  
• Připravuje soutěžní otázky a úkoly 
• Dohlíží nad průběhem soutěže a vyhodnocuje její průběh 
• Zajišťuje předání cen  
• Rozhoduje o případných sporech 

Soutěžní výbor je nejvyšším orgánem soutěže. Proti rozhodnutím Soutěžního výboru není odvolání 
přípustné. 

Členy Soutěžního výboru jsou:  

• prof. Ing. Boris Šimák, CSc., předseda výboru 
• Ing. Robert Bešťák, Ph.D. 
• Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D. 
• Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. 
• Ing. Jan Staněk 
• David Sýkora 

 

III. Soutěžící 

Soutěž je organizována pro studenty vysokých škol ČR. Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti 
prezenční formy studia libovolné vysoké školy ČR (dále jen Studenti).  

Soutěže se mohou zúčastnit pouze ti studenti, kteří jsou k datu pořádání soutěže řádnými studenty 
prezenční formy studia, nebo studenti, kteří jsou přijati k prezenční formě studia v akademickém 
školním roce 2018/2019. 

Soutěže se mohou zúčastnit studenti, kteří se zaregistrují na soutěžním portálu a při registraci 
poskytnou pravdivé údaje (dále jen Soutěžící). 

Pořadatel si vyhrazuje právo ve spolupráci s vysokou školou, kterou Soutěžící uvede při registraci 
ověřit, zdali Soutěžící existuje a splňuje podmínky pro účast v soutěži. 



IV. Organizace a průběh soutěže 

Datum konání soutěže je sobota 6. října 2018 (Soutěžní den). Začátek Soutěžního dne je určen na 
9.00, konec Soutěžního dne a vyhlášení vítězů se předpokládá v 17.00. 

Místem konání soutěže je Fakulta elektrotechnická ČVUT, Technická 2, 166 27, Praha 6. Soutěžní den 
bude probíhat v prostorách laboratoří v 5. patře bloku A4 – místnost č. 505. Účastníci soutěže budou 
poučeni o zásadách bezpečnosti při registraci před začátkem Soutěžního dne. 

Soutěž je organizována jako týmová. Soutěžící budou rozděleni do týmů před začátkem Soutěžního 
dne, a to náhodným losem. 

Velikost týmu pro Soutěžní den jsou 3 soutěžící. Maximální počet soutěžních týmů v Soutěžním dni je 
7. 

V případě vysokého počtu přihlášených si pořadatel soutěže vyhrazuje právo předřadit Soutěžnímu 
dni Výběrové kolo. Toto Výběrové kolo bude realizováno on-line formou. Soutěžící ve Výběrovém 
kole soutěží individuálně.  

Do Soutěžního dne postupuje 21 nejlepších soutěžících z Výběrového kola. Kritériem pro výběr je 
rychlost a správnost odpovědí na úkoly Výběrového kola. 

Technické vybavení pro Soutěžící ke splnění soutěžních úkolů bude zajištěno Pořadatelem.  Soutěžící 
mají možnost přinést si na soutěžní den svůj vlastní notebook/PC (Hardware) se SW nástroji. 
V případě použití vlastního Hardware Soutěžící před začátkem Soutěžního dne podepíše čestné 
prohlášení, že veškerý SW má řádně licencován a v rámci Soutěžního dne nebude používat nelegální 
SW.    

Soutěžní úkoly, mají různé stupně obtížnosti a tím i bodového ohodnocení v případě úspěšného 
vyřešení.  

V průběhu řešení soutěžních úkolů není dovoleno opouštět vymezený prostor a používat nástroje pro 
komunikaci či komunikovat s osobami, kteří nejsou zástupci Pořadatele či Partnera soutěže.  

Po skončení soutěže Soutěžní výbor vyhodnotí soutěžní testy a sestaví pořadí soutěžících týmů. Na 
lepším místě (počínaje prvním místem) se umístí tým, který získal největší počet bodů a zvládl vyřešit 
úkoly za nižší čas.  

 

V. Věcné ceny a jejich předání 

Pořadatel a Partner soutěže věnují do soutěže drobné věcné ceny, které obdrží Soutěžící nejlepších 
soutěžních týmů. 

O přidělení věcných cen rozhodne Soutěžní výbor při vyhlášení výsledků Soutěžního dne. 

Ceny budou předány Soutěžním výborem v místě konání finále při vyhlášení výsledků. 

Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. 

 

VI. Zpracování osobních údajů 

Účastí v soutěži účastník souhlasí s tím, aby Fakulta Elektrotechnická ČVUT jakožto pořadatel (dále jen 
„pořadatel“) soutěže zpracovala osobní údaje (dále jen „údaje“) poskytnuté v rámci soutěže (zejména 
jméno, adresu, telefon, e-mail) za účelem vyhodnocení a zveřejnění obrazových záznamů o výhercích 
soutěže a realizace výsledků soutěže v interních propagačních materiálech a na webových stránkách 
ČVUT. 



Osobní údaje Účastníka jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, 
zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o ochraně osobních údajů“) a evropského nařízením (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) ode dne účinnosti GDPR. Pořadatel, jako správce Osobních 
údajů, zpracovává Osobní údaje Účastníků v rozsahu, v jakém mu byly tyto osobní údaje poskytnuty, a 
to výhradně pro účely této Soutěže, a to po dobu nezbytnou pro vyhodnocení Soutěže a dále nejdéle 
po dobu 5 let po ukončení Soutěže. Toto zpracování je nezbytné pro pořádání Soutěže. Poskytnutí 
Osobních údajů Účastníkem je dobrovolné, neposkytne-li je Účastník, nelze jej do Soutěže zařadit. 
Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců Pořadatele. Dále mohou být Osobní 
údaje Účastníka zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem.  Jiným subjektům Osobní 
údaje předávány nebudou. Osobní údaje Účastníka budou zabezpečeně uchovávány v elektronické 
nebo listinné podobě. 

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím dobrovolně poskytnutých údajů v rámci této 
soutěže do databáze pořadatele jakožto správce, a s jejich následným zpracováním, a to na dobu 5 let 
od posledního dne doby hlasování. Účastí v této soutěži vyjadřuje každý účastník souhlas s tím, aby 
pořadatel bezplatně použil po dobu 5 let po ukončení soutěže soutěžní příspěvek účastníka (včetně v 
něm zahrnutých fotografií nebo jiných záznamů obsahujících osobnostní prvky), jakožto i souhlas s 
pořízením a užitím (rovněž bezplatně a po stejnou dobu) jakýchkoli záznamů (fotografických, 
audio/video), které pořadatel pořídil či získal v rámci soutěž, předávání a čerpání výher, a to pro 
reklamní účely pořadatele, bez množstevního a územního omezení.   

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí 
údajů je dobrovolné, že může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat svůj souhlas 
a požádat o likvidaci osobních údajů, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto 
osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Žádost o odvolání 
souhlasu resp. o likvidaci údajů před ukončením soutěže, má za následek vyřazení účastníka ze 
soutěže.   

Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení účastníka ze 
soutěže, neboť tento souhlas je nezbytný pro realizaci soutěže.   

 

VII. Všeobecné podmínky 

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s herním řádem soutěže a zavazuje se jej plně dodržovat. 

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo vyloučit ze soutěže soutěžícího, který nesplňuje podmínky pro 
účast v soutěži, který porušuje herní řád stanový pro tuto soutěž nebo u něhož bude zjištěno, že 
obchází nebo se snaží obejít pravidla soutěže stanovená tímto herním řádem. 

V případě, že je tento herní řád vypracován také v jiných jazycích než v češtině a tyto verze se od sebe 
liší, má vždy přednost verze česká. 

Tento herní řád je platný od 30. 8. 2018 a je přístupný na webové adrese 
https://electroluxctf.fel.cvut.cz/  

 

 

 


