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Prihláška do súťaže Cesta svetla 2018
Meno a priezvisko:

Adresa:

PSČ a mesto:
E-mail:

Dátum narodenia:
Telefón:

Súťažná kategória 1

Súťažná kategória 2

Počet fotografií:
Druh média, na ktorom je fotografia
zasielaná v elektronickej podobe:

Počet fotografií:
Druh média, na ktorom je fotografia
zasielaná v elektronickej podobe:

Prihlasujem sa do súťaže Cesta svetla. Súhlasím s Podmienkami súťaže, čo potvrdzujem
svojím vlastnoručným podpisom.
V ...................................... dňa ..........................................
podpis súťažiaceho
(zákonného zástupcu)
Zákonný zástupca súťažiaceho (vypĺňajte iba v prípade zákonného zastúpenia maloletého)
Meno a priezvisko:
PSČ a mesto:

Adresa:
Dátum narodenia:

Ochrana osobných údajov: Právnym základom pre spracúvanie vyššie uvedených osobných
údajov je oprávnený záujem ÚNSS ako prevádzkovateľa spočívajúci v povinnosti dodržať
podmienky poskytnutia dotácie Ministerstvom kultúry SR na vyhlásenú súťaž. Osobné údaje
budú použité na zaradenie súťažiaceho do databázy prihlásených účastníkov, na
vyhodnotenie súťaže a na archiváciu výsledkov súťaže. Osobné údaje nebudú poskytnuté
žiadnej tretej strane, s výnimkou Ministerstva kultúry SR.“
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a spoločnosti
VELUX Slovensko.

Príloha:

Poskytnuté informácie v súvislosti s právami na ochranu osobných údajov
Vyššie uvedeným podpisom potvrdzujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie súvisiace
so spracovaním mojich osobných údajov:
- identifikačné a kontaktné údaje ÚNSS ako prevádzkovateľa,
- účel spracúvania osobných údajov a právny základ, na základe ktorého je
prevádzkovateľ osobné údaje oprávnený spracovávať,
- konkrétny oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracovaní mojich osobných
údajov,
- o príjemcovi mojich osobných údajov,
- o dobe uchovávania mojich osobných údajov.
Súčasne potvrdzujem, že som bol oboznámený s mojimi právami pri nakladaní s mojimi
osobnými údajmi:
- o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa mojej
osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných
údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
- o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania
osobných údajov, ak neboli dodržané pravidlá nakladania s osobnými údajmi alebo
osobné údaje boli spracovávané na iný účel, než na ktorý boli poskytnuté,
- o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov ,
- o práve podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade porušenia
mojich práv pri spracúvaní osobných údajov.

