Hlavní cena
pro autora maskota:
Celoroční rodinný vstup
do ZOO Ostrava + balíček výtvarných
potřeb

5 vítězných prací
z každé kategorie:
Hodnotný balíček výtvarných potřeb

Soutěžní kategorie:
• Předškoláci (tj. poslední třída MŠ)
a žáci 1. ročníku ZŠ
• Žáci 2. – 3. ročníku ZŠ
• Žáci 4. – 5. ročníku ZŠ

Holky a kluci POZOR!!!
VYHLAŠUJEME

VÝTVARNOU SOUTĚŽ
pro všechny děti a žáky z MŠ a ZŠ v ORP Havířov
(tj. Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko)

o podobu maskota projektu

Mapíka Havířovského

- tvého kamaráda k učení
Podrobné informace a pravidla soutěže
najdeš na webových stránkách projektu:
http://www.map-havirov.cz/soutez/

Název projektu:
Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v ORP Havířov II (MAP II)
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607

Práce je možno odevzdávat
v těchto úředních hodinách:
Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
8:00 – 14:00

a to v ZALEPENÉ OBÁLCE,
která bude označena textem:
„Výtvarná soutěž – projekt MAP
Havířov II“

Způsob dodání

Soutěžící bere na vědomí, že jeho
příspěvek může být použit:
• na pozvánkách na akce souvisejících s
projektem
• v tiskových zprávách aj. tiskovinách
• pro propagační materiály projektu
Zasláním práce soutěžící poskytuje
organizátorovi soutěže výhradní právo k
užití práce za účelem propagace projektu
MAP II (v tiskové i elektronické podobě) a
to bez nároku na honorář.

Použití zaslaných prací

Informace o zpracování osobních údajů osob
účastníka soutěže
Informace o zpracování osobníchV údajů
osob účastníků soutěže
případě konaných akcí pro veřejnost budou návštěvníci na pozvánkách,

Statutární město Havířov se sídlem Svornosti 86/2, 736 01
Havířov, IČO: 00297488 jako správce osobních údajů (dále jen „správce nebo
organizátor soutěže“) informuje účastníka soutěže (v tomto případě
zákonného zástupce dětí mladších 15 let), jakožto subjekt údajů (dále jen
„účastník“ či „subjekt údajů“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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 GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:
Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou získány přímo od účastníka soutěže (v tomto případě u dětí
mladších 15 let od jejich zákonného zástupce). Správce se zavazuje zpracovávat
přesné osobní údaje pouze za účelem:
oprávněných zájmů správce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR].
Správce zpracovává uvedené osobní údaje pouze za účelem pořádání soutěže.
Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s
výše uvedeným účelem neslučitelný.
Rozsah osobních údajů
Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve
vztahu k výše uvedenému účelu, pro které jsou zpracovávány. Jedná se
zejména o tyto osobní údaje:
• jméno a příjmení;
• věk účastníka;
• název školy a třídy;
• kontaktní údaje na rodiče;

(dále jen „osobní údaje“).
Správce informuje, že v případě výtvarné práce nebudou zpracovány osobní
údaje autorů prací, neboť budou využity jen údaje, které nemohou
identifikovat konkrétní subjekt údajů – křestní jméno, věk a název školy.

informačních materiálech a při vstupu na samotnou akci informováni
prohlášením:
„Účastí na této akci souhlasíte s tím, že mohou být pořízeny fotografie a
videozáznamy z průběhu soutěže“.
Doba zpracování osobních údajů
Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za výše
uvedenými účely, po dobu konání akcí a následné období, max. 10 let
od doby jejího konání.
Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů
Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny především
příslušným zaměstnancům správce. Správce rovněž prohlašuje, že nebude
předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní
organizaci.
Práva subjektu údajů
Správce tímto informuje účastníky o právech, které mu vyplývají z nařízení
GDPR, zejména:
• práva na přístup k osobním údajům;
• práva na opravu;
• práva na výmaz;
• práva na omezení zpracování;
• právo na přenositelnost údajů;
• práva vznést námitku;
• práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování;
• práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.
Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů jsou
zveřejněny na webových stránkách správce subjektu.

