
 

FOXCONN X-DAY 
pravidla charitativní soutěže pro rok 2021 („Pravidla“) 

 

Společnost Foxconn v České republice chce dát šanci všem lidem a komunitám, kterým finanční 
důvody brání v uskutečnění jejich snů a potřeb.  Za účasti svých zaměstnanců a odborné poroty 
vybere společnost ty, kteří pomoc potřebují nejvíce. Vyhlašuje proto dvoukolovou soutěž Foxconn 
X-DAY („Soutěž”), jež vyvrcholí v listopadu, kdy se spolu ve finále utkají ti nejlepší. A právě oni si v 
součtu odnesou až 460 000 Kč! 

Pořadatelem Soutěže je společnost Foxconn European Manufacturing Services s.r.o. IČO: 
25965361, se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17934 („Pořadatel“), která působí v 
Kutné Hoře a Pardubicích. 

 

Šanci v soutěži má jakýkoli projekt, ať už sportovní, charitativní, umělecký nebo i jiný, musí však být 
v souvislosti s regionem Pardubicko nebo Kutnohorsko. A jelikož i mládí přináší skvělé nápady a 
postřehy, otevírá se v tomto ročníku nová kategorie X-DAY Junior. 
  
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo si podá přihlášku („Soutěžící”). Soutěžící mladší 18 let musí 
být zastoupeni zákonným zástupcem nebo organizací, který odpovídá za splnění všech podmínek 
a závazků dle těchto Pravidel. Soutěže se může zúčastnit jakýkoli subjekt či fyzická osoba.  

 

Co získáte podáním přihlášky do Soutěže? 
 Možnost postupu do finále a osobní prezentace vašeho projektu před odbornou porotou. 

 Dle rozhodnutí odborné poroty je možné získat finanční příspěvek až do výše 200 000 Kč, 

v případě X-DAY Junior až 30 000 Kč. Celkem je na Soutěž alokováno 460 000 Kč. 

 Možnost osobní účasti na X-DAY 2021 a setkání se zajímavými osobnostmi. 

 Mediální prostor a propagaci projektu. 

 

X-DAY Junior 
Přejeme si, aby i hlas mladých lidí byl slyšet. V této kategorii získají výjimečnou příležitost změnit 
své okolí k lepšímu žáci nebo studenti, pokud: 

 jejich status žáka/studenta je aktivní pro rok 2021/2022; 

 jimi navrhovaný projekt má dopad na školské zařízení nebo místo v regionech Kutnohorska 
či Pardubicka; 

 splní i ostatní podmínky a závazky dle těchto Pravidel. 

 
Podání přihlášky 

Do soutěže X-DAY 2021 je možné se hlásit od 15. září do 15. října 2021. Účast v soutěži je 

bezplatná. 

Přihlášky je možno podat pouze elektronicky, a to prostřednictvím webového formuláře na stránkách 

http://www.foxconn.cz/xday. Další dodatečné podklady (například PPT prezentace, odkazy) k 

přihláškám není možné doplňovat po podání přihlášky ani zasílat jinou cestou. Pro všechny přihlášky 

platí jednotná pravidla a je stanoven maximální objem podkladů podle kritérií uvedených v 

přihlašovacím formuláři. 

 
Porota  

První hodnocení provádí osmičlenné poroty složené ze zaměstnanců společnosti Foxconn („Interní 

porota“). Ve finále hodnotí projekty odborná porota složená ze 6-ti členů („Odborná porota“). Tito 

http://www.foxconn.cz/xday.


 

porotci jsou vybíráni z řad nezávislých odborníků a významných osobností regionů Kutnohorsko a 

Pardubicko. Složení Odborné poroty bude zveřejněno nejpozději 22. října 2021. Organizátor si 

vyhrazuje právo na posunutí termínu zveřejnění Odborné poroty a případnou náhradu člena 

Odborné poroty, který se z jakéhokoliv důvodu rozhodne z této čestné funkce odstoupit. 

 
Výběr projektů do finálového kola 
 
Interní porota posoudí všechny přihlášené projekty a rozhodne o postupu 22 nejlepších do finále (po 

deseti projektech za Pardubicko a po deseti za Kutnohorsko, u X-DAY Junior po jednom projektu za 

Pardubicko a po jednom za Kutnohorsko). 

 
Seznam soutěžících postupujících do finále bude uveřejněn nejpozději 22. října 2021 na webu  

http://www.foxconn.cz/xday. Všem postupujícím do finálového kola bude zaslán 

informační e-mail s detailními informacemi o průběhu X-DAY. 

 

FINÁLE X-DAY 2021 – část 1.  

 

Zástupci Soutěžících odprezentují svou práci za dodržení všech podmínek Soutěže, včetně 

následujících (při celkovém čase na prezentaci max. 5 minut): 

 představení prezentujícího; 
 

 prezentace Soutěžícího – Soutěžící prezentaci osobně doprovodí, lze ji pojmout kreativně, k 

dispozici je i projekce pro PPT prezentaci (ta musí být dodána alespoň 3 dny předem 

pořadateli), popř. krátké video (pokud bude dodané alespoň 3 dny předem pořadateli). 

 

Pardubicko 

 
Postoupí 11 projektů. Blok Finále X-DAY 2021 Pardubicko– část 1. proběhne v sobotu 6. listopadu 

2021 dopoledne za fyzické účasti Soutěžících a Odborné poroty v Natura Parku Pardubice (Štolbova 

2874). Organizátor si vyhrazuje právo na posunutí termínu a/nebo změnu místa konání. 

 

Kutnohorsko 

 
Postoupí 11 projektů. Blok Finále X-DAY 2021 Kutnohorsko – část 1. proběhne v neděli 7. listopadu 

2021 dopoledne za fyzické účasti Soutěžících a Odborné poroty v Dačického domě Kutná Hora  

(Komenského náměstí 41). Organizátor si vyhrazuje právo na posunutí termínu a/nebo změnu místa 

konání. 

 
 

FINÁLE X-DAY 2021 – část 2. 
 

Pardubicko 
 

Blok Finále X-DAY 2021 Pardubicko – část 2. proběhne formou krátkého rozhovoru jednoho z 
porotců se Soutěžícím na stejném místě jako část 1., a to v sobotu 6. listopadu 2021 odpoledne. 
Organizátor si vyhrazuje právo na posunutí termínu a/nebo změnu místa konání. 
 

Kutnohorsko 
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Blok Finále X-DAY 2021 Kutnohorsko – část 2. proběhne formou krátkého rozhovoru jednoho z 
porotců se Soutěžícím na stejném místě jako část 1., a to neděli 7. listopadu 2021 odpoledne. 
Organizátor si vyhrazuje právo na posunutí termínu a/nebo změnu místa konání. 

 

Rozhovor ke každému z projektů bude trvat maximálně 3 minuty. Po proběhlých rozhovorech si 
Odborná porota vyhrazuje čas na krátkou organizační pauzu před vyhlášením finálního rozhodnutí. 

Obecná práva a povinnosti Odborné poroty 
 
Odborná porota může rozhodnout o neposkytnutí finančního příspěvku či finanční příspěvek rozdělit 
mezi více projektů. 

 

Porotce nesmí hlasovat pro žádný projekt, na kterém se podílel nebo se kterým ho pojí jakékoli vazby 

(střet zájmů). V takovém případě porotce označí střet zájmů u dané přihlášky a krátce slovně popíše 

příčinu střetu zájmů. 

 
Vyhlášení výsledků 

 

Vyhlášení výsledků se uskuteční bezprostředně po druhé části finálového kola. Za každý vítězný 

projekt obdrží příslušný Soutěžící oficiální certifikát (šek) FOXCONN X-DAY 2021 s uvedením názvu 

subjektu, názvu projektu a výše finančního příspěvku. 

Soutěžícím, kteří si vítězný certifikát osobně nepřevezmou, zašle potřebné dokumenty pořadatel po 

Soutěži. 

 
Bližší podmínky poskytnutí finančního příspěvku (daru / platby za propagaci) budou stanoveny 

smlouvou, kterou mezi sebou pořadatel a osoba, která finanční příspěvek získala, uzavřou. 

Podáním přihlášky Soutěžící bere na vědomí následující: 
 

1. Soutěžící v plné míře odpovídá za pravdivost všech pořadateli poskytnutých informací, za 
obsah podkladů a zavazuje se dodržet následující podmínky: 

 Přihláška ani poskytnuté informace či podklady nesmí být v rozporu s platnými právními 
předpisy, obsahovat skrytou reklamu nebo jakýmkoliv způsobem poškozovat pořadatele 
či jinou osobu.  

 Soutěžící je povinen vypořádat veškerá práva na ochranu osobních údajů, autorská a 
osobnostní práva, popř. i jiná práva svá či třetích osob k podkladům a informacím 
uvedeným v přihlášce, v průběhu soutěže, v průběhu realizace projektu, nebo po 
ukončení realizace projektu tak, aby byly tyto podklady a informace pro pořadatele 
bezúplatně a bez dalšího použitelné jak v Soutěži, tak i pro další níže definované účely 
(propagace pořadatele, informace o Soutěži apod.); Soutěžící nese plnou odpovědnost 
za případné škody v této souvislosti. 

 Soutěžící je povinen zvážit veškeré možné střety zájmů a etická pravidla. 
 

2. Soutěžící podáním přihlášky bere na vědomí a výslovně souhlasí se zveřejněním všech 

údajů, které budou v přihlášce uvedeny a se zpracováním osobních údajů v rozsahu a za 

podmínek uvedených v informační povinnosti níže. 

 

3. Soutěžící zároveň svou účastí v Soutěži uděluje Pořadateli bezplatně územně neomezenou 

licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se Soutěží, a to v 

neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského 

zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím 



 

ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání 

majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím 

osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. 

Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv 

autorského díla Soutěžícím do Soutěže návrh na uzavření licenční smlouvy, přičemž přijetí 

tohoto autorského díla Pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí Soutěžící 

vyrozuměn nebo nikoliv, představuje souhlas Pořadatele s tímto návrhem na uzavření 

licenční smlouvy. 

 

4. Pořadatel si vyhrazuje právo projekt, u nějž Soutěžící nedodržel podmínky stanovené těmito 

Pravidly, nezařadit do Soutěže nebo ho ze Soutěže kdykoliv bez uvedení důvodu odstranit, 

a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Pořadatel však není povinen kontrolovat dodržení 

všech podmínek Soutěže a za jejich porušení Soutěžícím neodpovídá. 

 

5. Účast v Soutěži je dobrovolná. V případě, že se Soutěžící do Soutěže zapojí, vyjadřuje 

souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat. 

 
6. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s 

pořádáním a průběhem Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání, 

předčasného ukončení, změny místa konání či úprav těchto Pravidel. Pořadatel je oprávněn 

kdykoli v průběhu Soutěže měnit tato Pravidla, tj. i způsoby určení vítězných projektů, 

celkovou částku alokovanou pro Soutěž, výši finančních příspěvků pro vítězné projekty, a ve 

výjimečných případech Soutěž i zrušit. Oprávnění Pořadatele zasahovat do průběhu Soutěže 

zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat Soutěžícímu finanční příspěvek, zejména bude-li mít 

pořadatel podezření, že Soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových 

případech je Pořadatel oprávněn Soutěžícího ze Soutěže vyloučit, a to bez nároku na 

jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Pořadateli. 

 

Informační povinnost (GDPR) 

 
Kategorie osobních údajů: vizuální podoba, zvuková hlasová stopa, jméno, příjmení, pracovní 

pozice u účastníka soutěže, včetně identifikace tohoto účastníka, informace o zdravotním stavu, 

popř. i plánované léčbě a informace o účelu daru 

 

Správce a účel zpracování: Foxconn European Manufacturing Services s.r.o. se sídlem U Zámečku 

27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 25965361 (dále jako „Společnost“)  

 

Společnost bude Vaše Osobní údaje zpracovávat manuálně i automatizovaně za účelem vytvoření 

a užívání Záznamů, propagace Společnosti a skupiny Foxconn, za účelem informování veřejnosti i 

konkrétních osob o soutěži FOXCONN X-DAY, jejím průběhu a výsledcích a dále za účelem naplnění 

právní povinnosti prokázat udělení souhlasu / souhlasů. 

 

Vhledem k tomu, že některé služby a systémy jsou využívány společně napříč mezi společnostmi 

skupiny Foxconn, popř. jsou využívány stejné zdroje, může mezi těmito společnostmi docházet k 

předávání Osobních údajů. Vámi poskytnuté Osobní údaje takto sdílíme pouze v případě, kdy je to 

nezbytně nutné. V souvislosti s užíváním Záznamů může dále dojít k předání Osobních údajů třetím 

osobám, jako jsou smluvní partneři a dodavatelé služeb. Tyto osoby, popř. společnosti skupiny 

Foxconn, budou v pozici zpracovatele, správce nebo společného správce a odpovídají za 

bezpečnost zpracování v souladu s aktuálně platnými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, 

zejména GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 



 

 

Vámi poskytnuté Osobní údaje nemáme v úmyslu předávat do třetích zemí ani mezinárodním 

organizacím, které neposkytují dostatečné záruky v oblasti ochrany osobních údajů. 

 

Právní důvod: Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu 

se zpracováním a případně plnění právní povinnosti. 

 

Doba zpracování: Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme po dobu 5 let na základě souhlasu. 

Poté pouze v nezbytně nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou za účelem prokázání splnění 

povinností správce. 

 

Vaše práva: V souvislosti se zpracováním Vámi poskytnutých Osobních údajů máte právo: 

na přístup ke svým osobním údajům, požádat o opravu nepřesných osobních údajů, požádat o 

výmaz osobních údajů, požádat o omezení zpracování osobních údajů, vznést námitku proti 

zpracování osobních údajů, žádat přenositelnost osobních údajů, podat stížnost na zpracování 

osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Rovněž máte právo, aby Vaše osobní údaje 

nebyly předmětem automatizovaného rozhodování (tj. rozhodování založenému výlučně na 

automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů) nebo jejich profilování, k čemuž u nás 

nedochází. 

Máte právo kdykoliv odvolat poskytnutý souhlas (ať zčásti či úplně), a to emailem odeslaným na 

adresu info@foxconn.cz, popř. lze využít kontakty uvedené níže v odstavci 11. Odvoláním souhlasu 

není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. 

 

Další podrobnosti o zpracování osobních údajů ve společnostech skupiny Foxconn můžete nalézt 

na našem webu: www.foxconn.cz/GDPR. 

 

V případě jakýchkoliv podnětů, či dotazů nebo i za účelem uplatnění Vašich práv v souvislosti se 

zpracováním Vámi poskytnutých Osobních údajů (včetně stížností) se můžete obrátit na naše 

Compliance oddělení: 

 Osobně na oddělení Compliance na adrese našeho sídla 

 Poštou na oddělení Compliance na adresu sídla Společnosti 

 Emailem na adresu GDPRInfo@emea.foxconn.com  
 

Pro účely této informační povinnosti se Skupinou Foxconn rozumí: Foxconn European Manufacturing 

Services s.r.o., IČO: 25965361; Foxconn Technology CZ s.r.o., IČO: 27516032; FOXCONN CZ 

s.r.o., IČO: 25938002; GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o., IČO: 27524850; JUSDA Europe 

s.r.o., IČO 25957180; Foxconn 4Tech s.r.o., IČO: 04352416; Foxconn DRC s.r.o., IČO: 04352475; 

Foxconn Europe Digital Solutions s.r.o., IČO: 04390962; VaultDX s.r.o., IČO: 04345461; TradeDX 

s.r.o., IČO: 05861551; FITA Energy Solutions a.s., IČO: 07083254; SafeDX s.r.o., IČO: 0458511 

 
 

Kontaktní osoba: 
 

Jakub Skyva, Communication & PR 

E: jskyva@cz.foxconn.com, M: +420 774 616 994 
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