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Podmínky a pravidla zasílání obsahu 
 
 

Corel Corporation, kanadská společnost („Corel“, „nás“, „my“, nebo “naše“), založila tuto webovou stránku (definována dále) jako mechanismus pro 
jednotlivé osoby za účelem předkládání obsahu (v tomto dokumentu označováno jako „dílo“, jak je podrobněji specifikováno dále) společnosti Corel 
za účelem získat příležitost být vybrán a mít možnost prezentovat svůj talent v našich produktech, různých marketingových kampaních, sociálních 
médiích a ostatních webových stránkách.  Tyto podmínky a pravidla zasílání obsahu (tyto „podmínky“) jsou ve vztahu mezi společností Corel a 
jednotlivými osobami (zde označovanými jako „vy“ nebo „vaše“) rozhodující při zasílání takových prací společnosti Corel prostřednictvím našich 
webových stránek. 
 
1. Definice.   

 
a. Příslušnými zákony na ochranu údajů se rozumí zákony o ochraně údajů v jakékoli jurisdikci, které podléhá Corel při zpracování osobních 

údajů podle těchto podmínek, zejména včetně například kanadských federálních a provinčních zákonů a předpisů o ochraně osobních 
údajů, včetně zákona o ochraně osobních údajů a elektronických dokumentů, příslušných federálních a státních zákonů USA o ochraně 
soukromí a obecného nařízení EU o ochraně údajů a jejich implementace v členských státech EU a EHP. 
 

b. Partneři jsou mateřská společnost, dceřiné společnosti a/nebo přidružené společnosti Corel a její nebo jejich příslušní zaměstnanci, vedoucí 
pracovníci, ředitelé, zástupci, delegáti, poskytovatelé licencí, obchodní partneři, prodejci a další strany, se kterými může společnost Corel 
příležitostně spolupracovat. 
 

c. Uživatelem se rozumí jakákoli osoba, která je registrovaným uživatelem produktů Corel, přihlásila se k odběru jakýchkoli služeb Corel, je 
členem jakékoli komunity produktů Corel, nebo sleduje nebo je členem jakékoli webové stránky, kterou společnost Corel vlastní, spravuje 
nebo vytváří.  
 

d. Webovými stránkami se rozumí jakákoli aplikace, platforma nebo webová stránka vlastněná, spravovaná nebo vytvořená společností Corel, 
zejména včetně stránek corel.com, corel.com, coreldraw.com, contest.corel.com, learn.corel.com a jakákoli mediální platforma sociálních 
sítí. 
 

e. Dílem se rozumí jakákoli umělecká díla, ilustrace, fotografie, videonahrávky, hlasové nebo zvukové nahrávky, vektorová grafika, počítačová 
grafika a/nebo šablona, jakož i veškerá průvodní dokumentace, popis, uznání a titulky k původnímu dílu, včetně všech odvozených děl, 
jejich úprav nebo variací.   

 
2. Souhlas být vázán těmito podmínkami.  Tyto podmínky se vztahují na všechna díla, která zašlete společnosti Corel.   Zasláním jakéhokoli díla 

nám prohlašujete a zaručujete, že jste si tyto podmínky přečetli celé a rozumíte jim a že souhlasíte s tím, že budete těmito podmínkami 
dobrovolně vázáni.  Uznáváte, chápete a souhlasíte s tím, že tyto podmínky představují závaznou licenční smlouvu mezi vámi a společností 
Corel, na jejímž základě poskytujete společnosti Corel a jejím oprávněným dalším stranám (definovaným dále) licenci na vaše dílo.  Pokud s 
těmito podmínkami nesouhlasíte, nezasílejte své dílo společnosti Corel.   
 

3. Požadavek minimálního věku.  Chcete-li zaslat své dílo společnosti Corel, musíte dosahovat věku nejméně 18 let nebo být plnoletí v jurisdikci 
svého bydliště (podle toho, který věk je vyšší).  Odesláním jakéhokoli díla nám prohlašujete a zaručujete, že v době zaslání díla k nám dosahujete 
nejméně věku 18 let nebo jste plnoletí v jurisdikci svého bydliště (podle toho, který věk je vyšší). 

 
4. Vaše povinnosti vztahující se ke kterémukoli dílu, které nám zašlete.    

 
a. Máte právo zaslat své dílo společnosti Corel při splnění těchto podmínek.  Zasláním jakéhokoli díla k nám prohlašujete a zaručujete, že jste 

výlučným vlastníkem nebo ovládáte všechna práva, nároky a účast v díle, včetně veškerých autorských práv, ochranných známek, práv na 
ochranu soukromí, portrétních práv, práv na zveřejnění, morálních práv a dalších práv duševního vlastnictví, nebo že jste získali všechna 
nezbytná práva a licence od všech držitelů práv k udělení licencí uvedených v oddílech 4c, 4d a 4e těchto podmínek.  Zavazujete se, že na 
základě naší písemné žádosti poskytnete jakékoli písemné právní informace nebo licence k takovým materiálům ve vašem díle od příslušné 
třetí strany, a to ve formě pro nás uspokojivé. 
 
Pro ujasnění – pokud vaše dílo zahrnuje, zapracovává materiály, je modelováno podle materiálů, je založeno na materiálech nebo je jinak 
odvozeno z materiálů nebo obsahuje materiál vytvořený nebo vlastněný někým jiným (například obrázek, fotografie, ochranná známka, 
snímek, malba, video , socha, hudba, logo atd.), pak při předkládání svého díla prohlašujete a zaručujete, že jste získali souhlas tvůrce 
(tvůrců) předmětného materiálu k jejich použití ve vašem díle a udělení licence Corel uvedené v bodech 4c, 4d a 4e těchto podmínek a vy 
nám musíte na vyžádání poskytnout důkaz o takto uděleném povolení, a to ve formě pro nás uspokojivé.   
 
Pro ujasnění – pokud vaše dílo zahrnuje, je založeno na obrázku, modelováno podle obrázku nebo je z něj jinak odvozeno nebo obsahuje 
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obrázek nebo podobu rozpoznatelné osoby nebo rozpoznatelného místa, budovy nebo jiného majetku, pak při zaslání vašeho díla 
prohlašujete a zaručujete, že jste získali povolení rozpoznatelné osoby (osob) nebo vlastníka (vlastníků) majetku k jejich použití ve vašem 
díle a k udělení licencí společnosti Corel uvedených v části 4c, 4d a 4e těchto podmínek a vy nám musíte na vyžádání poskytnout důkaz o 
takto uděleném povolení, a to ve formě pro nás uspokojivé. 

 
 

b. Omezení obsahu.  Vaše dílo nesmí obsahovat, a tímto prohlašujete a zaručujete nám, že vaše dílo neobsahuje, materiál, který: 
 
i. porušuje nebo poškozuje jakákoli práva kterékoli jiné strany, zejména včetně autorských práv, ochranných známek, ochrany soukromí, 

portrétních práv, práv na zveřejnění, morálních práv nebo jiných práv duševního vlastnictví nebo občanských práv;  
  

ii. lze považovat za urážlivý, hanlivý, nezákonný, pornografický, výhružný nebo obscénní;  
 
iii. lze považovat za klamavý, pomlouvačný, urážlivý, nezákonný nebo nactiutrhačný;   

  
iv. propaguje nebo se dopouští protiprávního jednání jakéhokoli druhu, zahrnuje osobní údaje uživatelů nebo jiných stran, vyžaduje 

osobní údaje uživatelů nebo jiných stran nebo je podvodný nebo klamný¤ nebo 
 
v. porušuje nebo přestupuje jakékoli příslušné zákony, pravidla nebo předpisy. 

  
c. Licence pro společnost Corel.  Jako protihodnotu za další zviditelnění vašeho díla tímto udělujete společnosti Corel celosvětové, nevýhradní, 

neodvolatelné, převoditelné, bezplatné právo a licenci na používání, reprodukci, přípravu odvozených děl, kopírování, přizpůsobení, 
úpravy, distribuci, referenci, ukládání do pevné a do přechodné paměti, poskytnutí licence, prodej, pronájem, převod, překlad, veřejné 
zobrazení, veřejné předvádění, přenášení, streamování, vysílání a jiné využívání vašeho díla, prostřednictvím jakéhokoli média, na jakémkoli 
médiu, jakoukoli metodou nebo technologií, celého nebo jeho části, z právního hlediska ochrany autorských práv včetně jeho budoucích 
právních rozšíření, ke komerčním nebo nekomerčním účelům, mimo jiné včetně vývoje, marketingu, propagace a reklamy značky, produktů 
a služeb společnosti Corel, zpeněžení obsahu prostřednictvím reklamy, předplatného, licencování a jiných prostředků, včetně začlenění do 
videa nebo audio vizuálního obsahu, textu, grafiky, uměleckých děl, fotografií, šablon a jiného obsahu nebo materiálů vytvořených 
společnosti Corel nebo jejím jménem, včetně distribučních kanálů třetích stran a jejich prostřednictvím, které společnost Corel vybere, ale 
není s nimi spojena („licenční práva“).  Společnosti Corel rovněž udělujete celosvětové nevýhradní právo, nikoli však povinnost, používat 
vaše jméno v souvislosti s naší licencí k dílu podle těchto podmínek, přičemž tato licence bude zahrnuta do definice „licenčních práv“.     
  

d. Právo společnosti Corel poskytnout sublicenci na vaše dílo autorizovaným jiným stranám.  Autor rovněž výslovně souhlasí a uděluje 
společnosti Corel celosvětové, nevýhradní, neodvolatelné, převoditelné, plně splacené, bezúplatné právo poskytnout sublicenci 
kteréhokoli licenčního práva k vašemu dílu našim přidruženým společnostem a uživatelům (společně „oprávněné třetí strany“), aby mohli 
používat vaše dílo v souvislosti s vývojem, propagací, marketingem, prodejem, reklamou a dalšími souvisejícími obchodními aktivitami 
společnosti Corel nebo v souvislosti s takovými produkty nebo službami oprávněných třetích stran.   
 

e. Vaše morální práva.  Tímto se vzdáváte svých morálních práv ke svému dílu v rozsahu možnosti vzdát se morálních práv přípustné podle 
příslušných jurisdikcí.  Pokud však jde o vaše práva jako autora podle autorských zákonů Evropské unie nebo jejích členských států, řídí se 
vaše morální práva výhradně dále uvedeným odst. 1 písm. f). Ve všech ostatních jurisdikcích a v rozsahu, na který se nevztahuje vzdání se 
morálních práv, nebo pokud takové vzdání se není dovoleno zákony příslušné jurisdikce, souhlasíte s tím, že umožníte společnosti Corel a 
jejím oprávněným třetím stranám, aby na základě přiměřeného uvážení jednotlivých stran stanovily , zda bude vaše dílo použito anonymně 
nebo s uvedením vašeho jména nebo pseudonymu.  V rozsahu, na který se nevztahuje vzdání se morálních práv, nebo pokud takové vzdání 
se není dovoleno platnými právními předpisy, souhlasíte a zavazujete se, že nebudete považovat použití vašeho díla společností Corel nebo 
jejími oprávněnými třetími stranami, včetně absence jakéhokoli takového použití, za poškození vaší pověsti, nebo jakékoli změny, které 
mohou být na vašem díle provedeny, nebudete považovat za změny poškozující vaše dílo, pokud k takovému použití dojde v souladu s 
požadavky těchto podmínek a nedojde k porušení vašich oprávněných zájmů.  Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zneužito, zavazujete 
se informovat nás o tom a bez našeho předchozího písemného souhlasu neučiníte žádné kroky.  A konečně platí, že jakákoli metadata 
spojená s dílem mohou být změněna, odebrána nebo přidána, aniž by tím vznikly jakékoli závazky nám ani oprávněným třetím stranám. 
 

f. Vaše morální práva jakožto autora díla s obvyklým pobytem v Evropském hospodářském prostoru. Pokud přijmete tyto podmínky jako 
spotřebitel s obvyklým bydlištěm v Evropském hospodářském prostoru, zůstáváte na území Evropského hospodářského prostoru jediným 
vlastníkem veškerých morálních práv k dílu včetně vašeho práva určit čas prvotního zveřejnění díla, být uveden(a) jako autor díla a včetně 
vašeho práva předcházet hrubým zkreslením a deformacím díla. Souhlasíte však s tím, že umožníte společnosti Corel, aby svobodně 
rozhodla, zda bude vaše dílo používáno anonymně nebo s uvedením vašeho jména nebo pseudonymu, a zavazujete se, že žádné použití 
vašeho díla společností Corel nebo jejími držiteli licence, nástupci a nabyvateli, včetně absence jakéhokoli takového použití, nebudete 
považovat za změny poškozující vaše dílo, pokud k takovému použití dojde v souladu s požadavky těchto podmínek a nedojde k porušení 
vašich oprávněných zájmů. A konečně platí, že jakákoli metadata spojená s dílem mohou být změněna, odebrána nebo přidána, aniž by tím 
vznikly jakékoli závazky nám ani oprávněným třetím stranám. Nic v této části ani smluvní autorizace udělená společnosti Corel podle těchto 
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podmínek však neznamenají konečné vzdání se vašich morálních práv jakožto autora díla. 
 

g. Vlastnictví vašeho díla.  Kromě licencí, které udělíte společnosti Corel podle těchto podmínek, si zachováváte všechna práva, nároky a účast 
v díle, včetně autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví k vašemu dílu.   
 

h. Právo na vymáhání vašich práv.  S výhradou omezení podle platných zákonů nám udělujete právo vymáhat vaše práva duševního vlastnictví 
proti jejich porušovatelům, ale nemáme žádnou povinnost tak činit.       

 
5. Vaše závazky týkající se odškodnění.  V případě vámi zaviněného porušení těchto podmínek odškodníte na své vlastní náklady společnost 

Corel a její oprávněné třetí strany proti jakémukoli nároku, požadavku, ztrátě, škodám (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) 
vyplývajícím z vašeho díla a/nebo porušení těchto podmínek, nebo v souvislosti s nimi.   Máme právo zahájit příslušná opatření na ochranu 
proti takovým nárokům a na kontrolu obhajoby proti jakémukoli nároku, žalobě nebo předmětu sporu, které podléhají odškodnění, s 
využitím právního zástupce dle našeho vlastního výběru.  Při obhajobě proti jakýmkoli takovým nárokům, žalobám nebo předmětům sporu 
s námi budete plně spolupracovat a se společností Corel se budete předem domlouvat ohledně veškerých opatření, která v souvislosti s 
takovými nároky podniknete vůči třetím stranám.  Výše uvedené odškodnění se nevztahuje na žádný nárok vyplývající z modifikace díla 
provedené námi nebo některou z našich oprávněných třetích stran díla, pokud platí, že by takový nárok nevznikl, kdyby takové úpravy 
nebyly provedeny, nebo pokud dojde k jinému použití díla, než jak je stanoveno těmito podmínkami. 

  
6. Odmítnutí odpovědnosti společností Corel.   Společnost Corel neslibuje ani nezaručuje, že jakékoli nám zaslané dílo bude použito 

společností Corel nebo některou z jejích oprávněných třetích stran.  Žádné kopie zaslaného díla vám nebudou vráceny.  Neneseme žádnou 
odpovědnost za jakékoli údajné zneužití vašeho díla společností Corel nebo kteroukoli oprávněnou třetí stranou.  

 
7. Odpovědnost společnosti Corel.  SPOLEČNOST COREL NESE ODPOVĚDNOST PLYNOUCÍ Z TÉTO SMLOUVY POUZE V PŘÍPADĚ ZÁMĚRU NEBO 

HRUBÉ NEDBALOSTI. SPOLEČNOST COREL DÁLE NESE ODPOVĚDNOST V PŘÍPADECH JEDNODUCHÉ NEDBALOSTI ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKLY 
V DŮSLEDKU PORUŠENÍ ZÁVAŽNÉ SMLUVNÍ POVINNOSTI, TJ. POVINNOSTI, JEJÍŽ SPLNĚNÍ JE NEZBYTNÉ PRO SPRÁVNÉ PROVÁDĚNÍ 
SMLOUVY A NA JEJÍŽ SPLNĚNÍ SE PROTO MŮŽETE ODŮVODNĚNĚ SPOLEHNOUT (TZV. ZÁKLADNÍ POVINNOST). S VÝJIMKOU ÚMYSLNÝCH 
PORUŠENÍ POVINNOSTÍ JE VŠAK ODPOVĚDNOST OMEZENA NA PŘEDVÍDATELNÉ ŠKODY, KE KTERÝM OBVYKLE DOCHÁZÍ. TOTO SE VZTAHUJE 
OBJEKTIVNĚ NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY, KTERÉ VZNIKLY Z DŮVODU OHROŽENÍ ŽIVOTA, PORANĚNÍ TĚLA A POŠKOZENÍ ZDRAVÍ. 
 

8. Ochrana vašeho soukromí.  Zpracování jakýchkoli osobních údajů, které poskytnete společnosti Corel ve spojení se zasláním svého díla, 
bude omezeno na účel dohody podle těchto podmínek.  Informace společnosti Corel o postupech v oblasti ochrany osobních údajů a vašich 
zákonných práv jako subjektu údajů podle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.corel.com/.  
 

9. Komunikace.  Zavazujete se a dáváte svůj výslovný souhlas s tím, že vás společnost Corel může kontaktovat e-mailem nebo jinými 
prostředky, aby s vámi mohla komunikovat ohledně vašeho díla. 

 
10. Pravidelné aktualizace těchto podmínek.  Společnost Corel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky podle svého vlastního uvážení.  

Změny těchto podmínek budou uvedeny v upozornění „Poslední aktualizace“ na konci těchto podmínek.  Doporučujeme, abyste si tyto 
podmínky příležitostně prostudovali.  
 

11. Rozhodná legislativa.   
 
a. S výjimkou rozsahu výslovně stanoveného v následujícím odstavci 11 písm. b) se tyto podmínky a vztah mezi vámi a společností Corel 

řídí právními předpisy provincie Ontario, s vyloučením jejích kolizních právních norem.  Vy a společnost Corel neodvolatelně souhlasíte 
s tím, že se při řešení jakéhokoli sporu nebo nároku vyplývajícího z těchto podmínek podrobíte osobní a výhradní jurisdikci soudů 
provincie Ontario.  Pokud jste spotřebitelem s obvyklým bydlištěm v některé ze zemí uvedených v odst. 8 písm. b) dále, souhlasíte s 
tím, že jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z těchto podmínek se budou řídit příslušným právem uvedeným dále bez ohledu na jakékoli 
kolizní ustanovení, a vy se tímto neodvolatelně podřizujete nevýhradní jurisdikci soudů ve státě, provincii nebo zemi uvedené dále, 
jejichž právo je nadřazené.  Bude-li v kterékoli jurisdikci shledáno, že některé ustanovení těchto podmínek je neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, pak se (i) toto ustanovení vykládá tak, že se pro účely této jurisdikce nepoužije; (ii) tyto podmínky se vykládají tak, 
aby umožňovaly co nejširší možné udělení práva, aniž by došlo k porušení právního řádu dané jurisdikce; (iii) takové ustanovení se 
vztahuje na všechny ostatní příslušné jurisdikce. 

  
b. Pokud jste občanem kterékoli země Evropské unie nebo Švýcarska, Norska nebo Islandu, rozhodným právem a soudem jsou zákony a 

soudy vašeho obvyklého pobytu.   
 

 
Zveřejněno v červnu 2020. 

https://www.corel.com/

