EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Zacpalova 379/27, Opava, 746 01
IČO : 258 52 345
DIČ: CZ2585234

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
PŘIHLÁŠKA
Název a adresa zastřešující organizace: ...……………………………………………..
Kontaktní osoba: …………………………………………………………………………
Jméno a příjmení:……………………………..
Telefon:……………………………………….
E-mail:………………………………………...
Prosím, vyplňte tabulku níže.
 Jméno autora
- uveďte celé jméno autora výtvarné práce.
 Věk
uveďte věk autora výtvarné práce.
 Název práce
zde uveďte název, jakým autor svou práci pojmenoval, pod tímto názvem bude práce také
vystavena.

Seznam soutěžních prací:
Jméno autora:

Věk:

Název práce:

I. kategorie 6 – 10 let (1. st. ZŠ)
II. kategorie 11 – 15 let (2. st. ZŠ)
III. Kategorie 16 – 18 let (SŠ)

Přihlášku organizace, podepsaný originál „informovaný souhlas“ a soutěžní
výtvarné práce doručte osobně nebo poštou na adresu NZDM – Klub Modrá
kočka, Hradecká 16, Opava, 746 01 nejpozději do 25. 10. 2021.

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Zacpalova 379/27, Opava, 746 01
IČO : 258 52 345
DIČ: CZ2585234

Informovaný souhlas rodičů
Akce: Výtvarná soutěž 2021
Datum: 24. 11. 2021
Místo konání: Obecní dům Opava
Jméno účastníka (dítěte): ………………………………………………………………………………
Bydliště: ……………………………………………………PSČ…………………………….

Kontaktní adresa na rodiče (zákonného zástupce) v době konání akce:
Jméno……………………………………………………………………………………………
Adresa…………………………………………………………Telefon…………………………
Souhlasím s účastí dítěte na akci: Výtvarná soutěž 2021
Dále souhlasím s tím, aby společnost EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IČ:25852345, pořídila, použila,
zpracovávala a uchovávala výtvarné dílo a osobní a citlivé údaje mého výše jmenovaného dítěte
(konkrétně jde o foto a video dokumentaci ze soutěže a výtvarné dílo) za účelem prezentace organizace
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. na webových stránkách organizace, v závěrečné zprávě a zprávě pro donátory.
Také souhlasím s veřejnou prezentací výtvarného díla v rámci výstavy soutěžních prací, která bude
probíhat od 24. 11 2021 do 9. 1. 2022 v Obecním domě v Opavě .
Toto zpracování bude provedeno v souladu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.
2016/679 (dále jen "GDPR") a zákonem č. 101/2000 Sb., a to na dobu neurčitou. Jsem si vědom, že
mám právo na přístup k těmto osobním údajům, jakož i další práva stanovená v GDPR. Jsem seznámen
s tím, že mám právo získat a přenést OÚ, které se mne týkají, dále mám právo odvolat souhlas se
zpracováním OÚ a být zapomenut v případě, že tento souhlas tvoří jediný právní základ jejich
zpracování. Mám právo vznést námitku proti zpracování mých OÚ a právo na jejich aktualizaci. Pokud
se domnívám, že došlo k porušení právních předpisů ohledně OÚ, tak mohu podat stížnost na Úřad pro
ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Podrobná úprava zásad zpracování OÚ správce, která rozvádí výše uvedené zásady je také dostupná
v listinné podobě v sídle správce a všech jeho pobočkách a také online na jeho webových stránkách
(www.eurotopia.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“
V ………………………… dne……………
……………………………………
Podpis zákonného zástupce

