SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
SEV Vimperk
1.máje 260, Vimperk, 385 01, SEV Vimperk
tel.: 388 450 111

Souhlas o zpracování osobních údajů
Cílem tohoto dokumentu je v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) poskytnout Vám informace
o zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů.
Osobní údaje, v rozsahu uvedeném na přihlášce do výtvarné soutěže, jsou poskytovány za účelem
účasti ve výtvarné soutěži (kontakt s účastníky, zveřejnění vítězů v dané kategorii na
webových stránkách správce včetně díla, uvedení osobních údajů na diplomu) pořádanou

Správou Národního parku Šumava se sídlem: 1. máje 260, 385 01 Vimperk (dále jen správce OÚ).
Poskytnuté osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu trvání soutěže a nebudou
dále předávány třetím stranám. K osobním údajům po dobu soutěže přistupují pouze oprávnění
zaměstnanci správce a zpracovatele.
Pro účast ve výtvarné soutěži je poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů nezbytné.
V případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude zájemce do soutěže
přijat.
V případě poskytnutí osobních údajů můžete kdykoliv uplatňovat svá práva, kdykoliv požadovat
přístup k Vašim údajům. Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů,
případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které již
nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn
využívat z jiných důvodů. Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat.
Pro uplatnění svých práv kontaktujte pověřence Správy Národního parku Šumava, kterým je Ing.
Jaroslav Stuchlý, Email: jaroslav.stuchly@be-mi.cz, Tel: +420 774 233 045
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky:
https://www.uoou.cz.
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Tabulka pro označení obrázku
Pro jednotlivce:

Název díla:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mail:
Kategorie:

Třída:

Věk:

Zákonný zástupce souhlasí s tím, že dílo s uvedením jména dítěte bude v zájmu propagace publikováno,
reprodukováno, vystaveno či jinak prezentováno vč. elektronických médií dle uvážení organizátora, případně
využito pro archivaci výsledků, výzdobu veřejných zařízení apod.
Jméno a Příjmení zákonného zástupce:

Datum a podpis podpis zákonného zástupce*:

*Zákonný zástupce dítěte UDĚLUJE výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše
stanovený účel.

