Souhlas se zpracováváním osobních údajů
účastníka soutěže
„Hledej pramen vody 2020“
Já, níže podepsaný(á):
Jméno a příjmení
vyučujícího:
Označení základní školy:
Označení soutěžního týmu:
v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tímto výslovně
souhlasím s tím, aby společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 3114/28,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 673, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 348 (dále jen „Společnost“), v souvislosti s pořádáním
soutěže „Hledej pramen vody 2020“ (dále jen „Soutěž“) zpracovávala některé mé osobní údaje, a to
způsobem, v rozsahu, za účely a za podmínek uvedených v Informaci o nakládání s osobními údaji
účastníků soutěže „Hledej pramen vody 2020“ (dále jen „Informace“).
Dále prohlašuji, že všichni zákonní zástupci jednotlivých žáků základní školy, členů Soutěžního týmu,
udělili písemně souhlas s účastí příslušného žáka, jehož zastupují, v Soutěži, dále se zpracováváním
některých jeho osobních údajů, a to způsobem v rozsahu, za účely a za podmínek uvedených
v Informaci.
Zákonní zástupci jednotlivých žáků základní školy, členů soutěžního týmu, dále udělili písemně
souhlas s pořízením podobizny, zvukového a obrazového záznamu soutěžícího žáka, zařazením takové
podobizny či záznamu do Soutěže a jeho rozšiřováním zveřejněním prostřednictvím tištěných i
elektronických prostředků (zejména webových a facebookových stránek Soutěže a Společnosti).
Zavazuji se na žádost Společnosti předložit písemné souhlasy zákonných zástupců žáků, členů
soutěžního týmu, ve smyslu shora uvedeného.
Tato prohlášení činím a souhlas uděluji Společnosti na dobu trvání Soutěže a dále na dobu tří let po
jejím ukončení, nevyplývá-li z právních předpisů doba delší.
Před udělením tohoto souhlasu a prohlášení jsem se seznámil(a) a seznámil(a) jsem i žáky, členy
soutěžního týmu, resp. jejich zákonné zástupce, s Informací ve znění ke dni podpisu tohoto souhlasu,
která obsahuje také poučení o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů žáků, členů
soutěžního týmu, i mých osobních údajů.

V ________________dne____________

_________________________________
podpis
***

