SOUHLAS
autora se zpracováním osobních údajů
Dle zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a dle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) pro
účely vyhodnocení soutěže Senior Art 2022,
já, níže podepsaný/á .....................................………………………..…………, nar. ………………...................................,
souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené v soutěži Senior Art 2022 byly v souladu se zákonem o zpracování osobních
údajů a dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů zpracovány a uchovány následovně:
Ústecký kraj



Správce osobních
údajů



Rozsah
zpracovávaných
osobních údajů



Účel zpracování
osobních údajů



Právní základ
zpracování
osobních údajů



Příjemci osobních
údajů

Správce osobních údajů nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.



Doba uložení
osobních údajů

Doba uložení soutěžních autorských děl a v něm obsažených osobních údajů se řídí Spisovým
řádem Krajského úřadu Ústeckého kraje a Zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



Jiné účely
zpracování
osobních údajů

Osobní údaje nejsou zpracovávány pro jiné účely, než je výše uvedený účel zpracování osobních
údajů.







jméno, příjmení:
datum narození:
adresa:
e-mail:
telefon:

Jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefon správce zpracovává za účelem zaslání pozvánky autorovi
na slavnostní vyhlášení soutěže.
Jméno, příjmení, datum narození a adresa slouží ke kontrole požadovaných kritérií pro účast
autora v seniorské soutěži.
Jméno a příjmení vítězných autorů bude zveřejněno na webu Ústeckého kraje a v Krajských
listech.
Soutěžní autorská díla vč. všech výše uvedených osobních údajů jsou správcem archivovány
v archivu.



Zákon č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

Souhlasím s tím, aby Ústecký kraj zpracovával mé osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu shora uvedeném.
Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem a obecným nařízením
o ochraně osobních údajů, je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno
písemně.
V ..................………………………. dne ….....................……………

…………………………………………………….
(vlastnoruční podpis autora)

