Příloha č.1 


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ a souhlas s podmínkami soutěže Bezpečně v kyberprostoru

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 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) 

souhlasím – nesouhlasím *

se zpracováním svých osobních údajů, které jsem uvedl/a v tomto dotazníku a s rozšiřováním mého díla, přihlášeného do soutěže Bezpečně v kyberprostoru.
Vaše osobní údaje bude zpracovávat Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, oddělení tisku a prevence, Kounicova 24, Brno 611 32, IČO 75151499, e-mail: krpb.podatelna@pcr.cz, datová schránka: jydai6g, pro účely: 


účasti na soutěži Bezpečně v kyberprostoru.


souhlasím

 nesouhlasím

následného kontaktování Vaší osoby ze strany oddělení tisku a prevence v případě výhry v uvedené soutěži.
          

souhlasím

 nesouhlasím

vyhlášení výsledků soutěže

souhlasím

nesouhlasím
                                                               

rozšiřování díla v rámci dobré praxe, na výstavách ve veřejných prostorách škol, popř. obcí a měst, v prostorách PČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, na seminářích, konferencích, besedách, poradách a dalších obdobných akcích pořádaných Jihomoravským krajem a Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje.


souhlasím

nesouhlasím


Vaše osobní údaje budou uchovávány v souladu s právními předpisy stanovenými skartačními lhůtami, a to po dobu 10 let. Po uplynutí této doby budou nejpozději do 3 měsíců zlikvidovány.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu údajů, které jsou uvedeny v tomto dotazníku, tedy Vaše jméno, příjmení, věk, dílo přihlášené do soutěže. 

Beru na vědomí, že podle čl. 7 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Podle čl. 13 odst. 2 písm. d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 mám právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů). Podle čl. 15 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 mám dále právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování. Pověřencem pro ochranu osobních údajů za Policii České republiky je vedoucí oddělení správy a kontroly osobních údajů, Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27, 170 89 Praha 7, e-mail: pp.sou@pcr.cz, datová schránka: qs9ai55.

* Nehodící se škrtněte

Jméno a příjmení dítěte:

Věk:



V  ……………………….		Dne ……………………..




-------------------------------------------------------
Podpis / podpis zákonného zástupce

