Príloha k pravidlám súťaže

Prihláška
do SÚŤAŽE

„Príbeh o poľsko-slovenskej krajine”
1. Údaje o účastníkovi súťaže
Meno a priezvisko žiaka
Názov a adresa školy,
telefónne číslo, e-mail
Dátum narodenia
Meno a priezvisko
rodiča/zákonného
zástupcu, telefónne číslo

2. Spracovanie osobných údajov – Informačná doložka
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES informujeme, že
1. Správcom osobných údajov je Obec Zagórz, so sídlom: Urząd Miasta i Gminy Zagórz,
ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz aj organizácia Dukla Destination n.o. so sídlom vo Svidníku,
ul. Sovietskych hrdinov 165, Svidník 089 01.
2. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov, kontaktujte dozorného úradníka
pre ochranu osobných údajov na Mestskom úrade Zagórz, e-mail: iod@zagorz.pl alebo
dozorného úradníka pre ochranu údajov v organizácii Dukla Destination, e-mail:
info@dukladestination.com.
3. Osobné údaje sa budú spracúvať na základe čl. 6 ods. 1 písm. e GDPR za účelom realizácie
súťaže a iných povinnosti vyplývajúcich z ustanovení zmluvy o spolufinancovaní
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu.
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4. Osobné údaje sa budú uchovávať počas trvania projektu a potom na účely archivácie po
dobu, ktorá je v súlade s platnými predpismi.
5. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím krajinám.
6. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však podmienkou účasťou v súťaži.
7. Osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.
8. Máte právo mať prístup k svojim údajom a údajom vášho dieťaťa, ako aj právo na opravu,
vymazanie, obmedzenie spracovania, právo na prenos údajov, právo namietať, právo
kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracovania, ktorý bol vydaný na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.
Vyhlásenie o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov si vyžaduje jeho písomné
predloženie.
9. Súhlas je udelený až do jeho písomného zrušenia a po takom zrušení až do premlčania
nárokov správcu údajov a voči nemu.
10. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu predsedu Úradu pre ochranu osobných
údajov.

3. Využívanie autorských práv a právo disponovať svojim zobrazením.
1. Práca vytvorená v rámci Súťaže nebude porušovať autorské práva alebo iné práva
duševného vlastníctva tretích strán.
2. V rámci súťaže bude využívané zobrazenie zachytené na fotografiách, používaná na
propagačné a vzdelávacie účely.

Súhlasím s účasťou môjho syna / dcéry na súťaži, s bezplatným použitím svojho
zobrazenia na fotografiách organizátormi aj so spracovaním mojich osobných údajov a
údajov môjho dieťaťa organizátormi za účelom propagácie, organizácie a vedenia
súťaže a so zdieľaním informácií o výsledkoch súťaže (na webových stránkach a na
sociálnych sieťach organizátorov), v novinách mestskej samosprávy - Vestník miestnej
samosprávy „Nad Osławą“, propagačné materiály obce Zagórz).

…………………………………
(Obec, dátum)

…………….………………
(podpis – meno a priezvisko rodiča /zákonného zástupcu)
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