Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním nahrávek
soutěžících
1. Udělujete tímto souhlas paní Radce Fišarové, IČ 664 26 286, Zeleneč, U Obory 729,
PSČ 250 91, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
-

jméno a příjmení (účastníka soutěže-dítěte, jeho zákonného zástupce)

-

rok narození dítěte

-

e-mail (účastníka soutěže-dítěte, jeho zákonného zástupce)

-

telefonní číslo (účastníka soutěže-dítěte, jeho zákonného zástupce)

-

místo bydliště (obec, město) dítěte

-

soutěžní video, záznam hudebního vystoupení dítěte dle podmínek soutěže

2. Dále udělujete souhlas Správci se zveřejněním soutěžního video záznamu účastníka
soutěže (dítěte) za účelem propagace soutěže u mediálních partnerů soutěže a na
YouTube kanálu a sociálních sítích po dobu konání soutěže, nejdéle však do 31.12.
2021.
Souhlasím se zveřejněním soutěžícího:
Jméno: ………………….…………………………………………………………………………
Příjmení: …………………………………………………………………………………………..
ANO – NE (nehodící se škrtněte)
3. Výše uvedené údaje je
možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je
nutné zpracovat výhradně za účelem organizace soutěže Chci Tě slyšet! Tyto údaje budou
Správcem zpracovány po dobu trvání soutěže, nejdéle však do 30. 9. 2021.
4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů
je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní
údaje Správce soutěže.
5. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem, osobní údaje však pro
Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. rodinní příslušníci Správce pod osobním dohledem Správce
b. společnost cee art management s.r.o. pod osobním dohledem Správce
c. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však
v současné době Správce nevyužívá, ale bylo by nutné se na ně obrátit v případě velmi
vysokého zájmu účastníků soutěže
6. Podle Nařízení máte právo:

-

vzít souhlas kdykoliv zpět
požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii
těchto údajů

-

vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování

-

požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů

7. Osobní údaje jsou maximálně chráněny před neoprávněným přístupem nebo přenosem,
před jejich ztrátou nebo zničením. Pečlivě je dbáno na aktuálnost systémů, softwarů a
programů. Velkou důležitost má používání antivirových programů a bezpečnosti fyzických
úložišť dat v naší kanceláři.
8. Vaše práva můžete aktivně uplatnit prostřednictvím těchto kontaktů:
Email: soutez@chciteslyset.cz
Adresa: Zeleneč, U Obory 729, PSČ 250 91
Požadované informace, resp. vyjádření, vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.
Maximální lhůta pro odpověď je měsíc od obdržení žádosti.

V …………………………. dne ……….. 2021

………………………………………………...
Vlastnoruční podpis zákonného zástupce účastníka soutěže s vyznačením jména a příjmení
hůlkovým písmem vedle podpisu. Uveďte také, jaký je vztah zákonného zástupce k dítěti.

Telefonní číslo (nepovinné)

…………………………………………
Abychom se s vámi v případě potřeby mohli rychle spojit, uveďte prosím své telefonní číslo.

