VÝTVARNÁ SÚŤAŽ ZÁZRAČNÉ DIVADLO
Súhlas zákonného zástupcu súťažiaceho so spracúvaním osobných údajov

Zákonný zástupca súťažiaceho (meno a priezvisko, adresa):

Súťažiaci (meno a priezvisko, adresa):

Organizátor: Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, 921 01 Piešťany
1.1 Súhlas s použitím výtvarných prác

Svojím podpisom udeľujem organizátorovi súhlas na použitie výtvarných prác súťažiaceho v súlade s pravidlami súťaže.

1.2 Súhlas so spracúvaním osobných údajov

podpis zákonného zástupcu

Svojím podpisom udeľujem organizátorovi súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaceho, vrátane ich zverejnenia v rozsahu:
meno, priezvisko, vek, názov a adresa školského zariadenia, súťažná kategória, na účely: organizačné zabezpečenie súťaže, propagácia
organizátora, jeho aktivít a súťaže, vytvorenie plagátov a pozvánok, organizovanie putovných výstav výtvarných prác, vyhodnotenie
výsledkov súťaže, prezentácia výtvarných prác a oznámenie výsledkov súťaže na Facebooku, Instagrame a web stránkach organizátora
www.kniznica.sk. Súhlas udeľujem na dobu odo dňa doručenia dokumentov s osobnými údajmi organizátorovi do 31.12.2020.

V

Vyhlásenie organizátora:

dňa
podpis zákonného zástupcu

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov súťažiaceho je súhlas dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 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,
(ďalej len „Nariadenie“) s nadväznosťou na čl. 8 Nariadenia v prípade spracúvania osobných údajov osôb mladších ako 16 rokov. Právnym základom
pre spracúvanie osobných údajov zákonného zástupcu súťažiaceho je čl. 8 Nariadenia. Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané iba počas doby
platnosti súhlasu a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelov spracúvania uvedených v tomto zázname. Dotknuté osoby majú právo na prístup
k ich osobným údajom, na opravu, obmedzenie spracúvania, výmaz, odvolanie súhlasu a v prípade porušenia práv, ktoré im vyplývajú z Nariadenia podať
sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
V súlade s Nariadením poverila Mestská knižnica mesta Piešťany osobu zodpovednú za spracovateľské činnosti
s osobnými údajmi: Ing. Ivan Kolka, e-mail: zodpovednaosoba@kolka.sk

