Přihláška jednotlivce do soutěže #BrnoBudoucnosti
Odevzdáním vyplněné přihlášky a zapojením do soutěže #BrnoBudoucnosti vyjadřuji souhlas
s pravidly soutěže (dostupné online na webu brnobudoucnosti.cz).
Soutěžní kategorie
Název díla
Jméno a příjmení
Trvalé bydliště
Datum narození
Email
Telefon
Podpis
Svým podpisem potvrzuji, že dílo, které odevzdávám je mým autorským dílem a vytvořil jsem jej sám.
Prohlašuji, že pokud v přiloženém díle vystupují jiné fyzické osoby, dali mi souhlas se zpracováním a
zveřejněním tohoto díla.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný/á,
jméno a příjmení:

………………………….………………………………...

narozený/á dne:

…………………………………………...……..……..….

bytem:

………………………………………..………….……….

uděluji tímto v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (dále jen „GDPR“) Knihovně Jiřího Mahena v Brně, p. o., se sídlem: Kobližná 4,
601 50 Brno, IČO: 00101494, jako správci osobních údajů (dále jen „správce“) výslovný
souhlas se zpracováním následujících osobních údajů v rozsahu:
-

jméno a příjmení,
datum narození,
adresu trvalého bydliště,
kontakt – email, telefon,
obrazové a zvukové záznamy týkající se mojí osoby nebo jejích projevů osobní povahy

za účelem pořádání veřejné soutěže #BrnoBudoucnosti a veškeré s tím související agendy.
Zpracování zmíněných osobních údajů je nezbytné pro účely vyhlašované soutěže.
Osobní údaje budou správcem zpracovávány na základě tohoto souhlasu po dobu nezbytnou
k naplnění shora uvedeného účelu.
Současně poskytuji správci souhlas k předání zpracovávaných osobních údajů následujícím
příjemcům:
- Statutární město Brno, Magistrát města Brna, se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno,
IČO: 44992785.
Současně uděluji správci souhlas k uveřejnění zpracovávaných osobních údajů v rozsahu:
- jméno a příjmení,
- datum narození,
- obrazové a zvukové záznamy týkající se mojí osoby nebo jejích projevů osobní povahy
na webových stránkách soutěže www.brnobudoucnosti.cz.
Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím vlastnoručně podepsané listiny
doručené na adresu správce: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p. o., se sídlem: Kobližná 4,
601 50 Brno, prostřednictvím datové zprávy doručené do datové schránky správce (ID DS:
fmmkkyr) nebo e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem doručeného na adresu
(kjm@kjm.cz), vždy s uvedením předmětu „odvolání souhlasu se zpracováním osobních

údajů“. Správce informuje, že odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
osobních údajů správcem založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním.
Správce plní prostřednictvím tohoto dokumentu níže také informační povinnost vůči
poskytovateli souhlasu ve smyslu čl. 13 GDPR.
Zpracovávané osobní údaje nebudou správcem předávány do třetí země nebo mezinárodní
organizaci.
Poskytnuté osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného
zpracování, ani profilování.
Správce tímto informuje poskytovatele souhlasu o jeho právu požadovat za podmínek
stanovených GDPR od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich
přenos, popřípadě jejich omezení zpracování. Uvedená práva je poskytovatel souhlasu
oprávněn uplatnit na shodných adresách a shodným způsobem jako odvolání souhlasu.
Tento souhlas poskytuji na základě své skutečné, svobodné a vážné vůle.

V _________ dne _____________

___________________________
vlastnoruční podpis poskytovatele souhlasu

