PRIHLÁŠKA PLNOLETEJ OSOBY DO SÚŤAŽE LIPTOVSKÍ VÍŤAZI
ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE a staň sa hviezdou Liptova!
Súťaž je tvoja príležitosť pre teba ukázať svoj talent a inšpirovať ostatných.
Prihlásiť sa môžeš do 30. Júna 2019.
Meno:
Priezvisko:
Vek:
Adresa trvalého pobytu:
Telefón:
E-mail:
Druh vystúpenia:
Súhlas so spracovaním osobných údajov
V zmysle § 13, ods. 1, písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej
len „Nariadenie“). Informácia o spracúvaní osobných údajov je zverejnená na visitliptov.sk/GDPR
Prevádzkovateľovi Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš,
IČO: 42 168 724 (ďalej len „prevádzkovateľ“) udeľujem svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním
osobných údajov pre účely účasti v súťaži LIPTOV VÍŤAZÍ v rozsahu uvedenom vyššie spolu s fotografiami
a zvukovými, obrazovými či zvukovo-obrazovými záznamami zachytávajúcimi prejavy mojej osobnej povahy
súvisiace so súťažou. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu trvania a vyhodnotenia súťaže.
Súhlasím

☐

Nesúhlasím

☐

V prípade výhry súhlasím so zverejnením osobných údajov môjho dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko, vek,
fotografie, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy na webstránke visitliptov.sk, facebook page Liptov
a v tlačovej správe Regionu Liptov. Osobné údaje budú zverejňované po dobu 1 mesiaca od vyhodnotenia
súťaže.
Súhlasím

☐

Nesúhlasím

☐

Som si vedomý, že vyššie udelený súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať na základe mojej
písomnej žiadosti na adresu školy, alebo emailom na adresu: info@klasterliptov.sk. Odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súčasne
prehlasujem, že som bol informovaný podľa § 19 a §20 Zákona a čl.13 a 14 Nariadenia o právach a informáciách
týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov.
.................................................................................
podpis dotknutej osoby
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