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Podpis účastníka (soutěžícího):

……………………………………………………...

Podpis zákonného zástupce (u účastníků mladších 18 let):

……………………………………………………...

Výše uvedený účastník – žák má u vysílající školy uložený souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely účasti
v soutěžích a reprezentaci školy. Originál souhlasu je uložený ve spisech žáků. Ředitelství školy potvrzuje, že
účastníci – žáci a žákyně výše uvedení jsou žáky školy a uvedeného věku.
Razítko a podpis ředitele školy

Účastník soutěže přiloží k registrační kartě též podepsané souhlasy:
Příloha č. 1 – souhlas GDPR
Příloha č. 2 – souhlas s nakládání autorského díla

Příloha č. 1 – souhlas GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlašuji, jako účastník soutěže (v případě nezletilých jako zákonný zástupce), že jsem nic nezamlčel/a a všechny
mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Informace, které dále uvedený správce údajů poskytl v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení
o ochraně osobních údajů“) výše uvedenému účastníkovi soutěže jako subjektu údajů:
Správce údajů: Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IC: 00665711, IZO:
600028119.
Účel a právní základ zpracování údajů: zpracování, zajištění, prezentace, propagace a vyhodnocení agendy
mezinárodní grafické výtvarné soutěže „ČESKÝ KRUMLOV – ROŽMBERKOVÉ – STAVBY, ŘEMESLA A TRADICE”
EXLIBRIS 2019.
Doba uložení osobních údajů: 1 rok
Subjekt údajů (v případě nezletilých jeho zákonný zástupce), níže podepsaný, dává tímto svobodný souhlas:
1.
2.
3.
4.
5.

Se zpracováním osobních údajů v přihlášce pro účely soutěže, a to jména, příjmení, roku narození,
národnosti, pohlaví a školy.
Se zpracováním a poskytnutím osobních údajů e-mailové adresy a telefonu.
Se zveřejněním výsledků umístění účastníka na výsledkových listinách pro účely mezinárodní soutěže,
a to prostřednictvím osobních údajů: jména, příjmení, věku účastníka a školy.
Se zveřejněním fotografií účastníka soutěže na propagačních materiálech, katalozích a webových
stránkách organizátora.
Zákonný zástupce (dále jen subjekt údajů) bere na vědomí, že dle nařízení o ochraně osobních údajů
má tato práva:
 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 nařízení o ochraně osobních údajů;
 právo na opravu a doplnění svých osobních údajů dle čl. 16 nařízení o ochraně osobních údajů, tedy
na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje subjektu údajů a neúplné
osobní údaje s přihlédnutím k účelu zpracování doplnil;
 právo výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 nařízení o ochraně osobních údajů, tj. např. pokud
odpadne právní důvod jejich zpracování nebo pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které jsou
zpracovávány;
 právo na omezení zpracování svých osobních údajů dle čl. 18 nařízení o ochraně osobních údajů,
v případech nepřesného nebo protiprávního zpracovávání osobních údajů;
 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 nařízení o ochraně osobních údajů;
 právo podat stížnost k dozorovému orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dále podepsaný účastník, zákonný zástupce, prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech
poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl, že je bere na vědomí a že nemá na svého
správce údajů ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti
zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů a zpracovatelem údajů
žádné výhrady.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám
Nemanická 7, 370 10 České Budějovice
gdpr@zvas.cz
Tel.: 608 057 836
Souhlasím, aby správce údajů zpracovával uvedené údaje za výše uvedeným účelem. Souhlas vyjadřuji
zakřížkováním.
☒
ANO
☐
NE
V …………………………………………………………………

dne………………………….
…………………………………………………………
Podpis účastníka, zákonného zástupce

Příloha č. 2 – souhlas s nakládání autorského díla

SOUHLAS S NAKLÁDÁNÍM AUTORSKÉHO DÍLA
Prohlašuji jako účastník soutěže (v případě nezletilých jako zákonný zástupce), že jsem nic nezamlčel/a a všechny
mnou uvedené údaje jsou pravdivé.
Účel a právní základ souhlasu: zpracování, zajištění, prezentace, propagace a vyhodnocení agendy mezinárodní
grafické výtvarné soutěže „ČESKÝ KRUMLOV – ROŽMBERKOVÉ – STAVBY, ŘEMESLA A TRADICE” EXLIBRIS 2019.
Účastník soutěže – autor (v případě nezletilých jeho zákonný zástupce), níže podepsaný, dává tímto svobodný
souhlas, a to organizátorovi soutěže, Domu dětí a mládeže Český Krumlov (dále jen DDM), k zaslaným pracím –
grafickým listům. Souhlas uděluje:
1.

2.

3.
4.
5.

K nekomerčnímu užití díla dle §12 zákona č. 121/2000 Sb., Autorského zákona, tj. poskytuje oprávnění
k výkonu práva dílo dále šířit prostřednictvím internetových stránek, výstav, katalogů, reprodukci,
zveřejnění díla a jeho publikaci, včetně jeho částí.
Autor souhlasí s tím, že zasláním díla, grafických listů, do soutěže se dílo stává majetkem organizátora,
který s ním bude nakládat dle svého uvážení. Autor souhlasí s organizátorem, který si vyhrazuje právo
tato díla volně použít ke zveřejnění, reprodukci a publikovat je v souvislosti s touto soutěží.
Autor uděluje organizátorovi tento souhlas bezúplatně, bez teritoriálního, časového a množstevního
omezení a je výhradní licencí k užití autorského díla.
Licence je poskytována bezúplatně.
Autor tímto zároveň prohlašuje, že je majitelem autorských či licenčních práv ke každému příspěvku a
je plně oprávněn jej poskytnout.

Souhlas s výše uvedeným vyjadřuji zakřížkováním.

V …………………………………………………………………

☒

ANO

☐

NE

dne………………………….
…………………………………………………………
Podpis účastníka, zákonného zástupce

