Terénní přírodovědná soutěž Šárka
Podzimní přírodou po zelené stezce Přírodního parku Šárka – Lysolaje

p ř i h l á š k a n a 9. r o č n í k
na soutěž v sobotu 2.10.2021 v Šárce, Praha 6

1. Oficiální název týmu (školy, spolku, oddílu,...): ____________________________________________________

2. Kontaktní osoba:

__________________________________________________________________________

3. Jméno a příjmení odpovědné doprovázející osoby:
(liší‐li se od kontaktní osoby)

operativní kontakt (e‐mail + telefon):

________________________________________________

__________________________________________________________

4. Soutěžící – kategorie: mladší – počet dětí: _____________

– starší – počet dětí: _____________

5. Názvy hlídek (trojic, ev. dvojic dětí):

__________________________________________

_____________________________________________

__________________________________________

_____________________________________________

6. Potvrzuji, že jsem se seznámil/a se soutěžním řádem a pozvánkou
Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pořadatelem soutěže (Mladí ochránci přírody, z.s.,
Dittrichova 337/9, Praha 2) za účelem evidence účastníků akcí a poskytování informací. Potvrzuji, že jsem se
seznámil s informacemi o ochraně osobních údajů na druhé straně a také, že s těmito informacemi jsou seznámeni
rodiče nezletilých účastníků akce.

podpis:______________________________________________

Soutěž podporují:

Ochrana osobních údajů
1. Správcem osobních údajů je spolek Mladí ochránci přírody, z.s. (IČ: 2287 5352), Dittrichova 337/9, 120 00 Praha 2
(dále jen „správce“ nebo „spolek“)
2. Účel a rozsah zpracování osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen
„Nařízení“). Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro svoji činnost v rámci oprávněné činnosti
spolku, a to konkrétně pro následující účely:
a) evidence účastníků pořádaných akcí a aktivit
b) dokumentace a propagace své činnosti
c) informovanost účastníků akcí a aktivit o akcích a aktivitách
d) žádné údaje nejsou zpracovávány ke komerčním účelům (správce je nekomerční subjekt)
3. Správce o účastnících výše uvedené aktivity shromažďuje následující údaje, které jsou pro účast na akci nezbytné:
‐ jméno a příjmení kontaktní a doprovázející osoby, její kontaktní e‐mail a telefon, oficiální název týmu (název a
adresa školy,...), názvy hlídek
‐ u účastníků do 18 let pouze přezdívku nebo jméno (bez příjmení), oficiální název týmu a název hlídky
‐ správce pořizuje na akci fotodokumentaci, účastníci jsou zachyceni především ve skupině s dalšími účastníky
4. Každý účastník akce (popř. jeho zákonný zástupce) má právo na poskytnutí informace, jaké údaje o něm správce
zpracovává, může požádat správce o vysvětlení a požadovat opravu údajů. Pokud nejde o ochranu oprávněných
zájmů správce, může účastník požádat o vymazání údajů. Pokud se účastník domnívá, že správce provádí
zpracování v rozporu s Nařízením, může se obrátit na dozorový orgán.
5. Doba a způsob zpracování údajů
‐ údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let, fotodokumentace může být uchována i déle s ohledem na dokumentaci
činnosti spolku.
‐ údaje jsou zpracovávány na počítači nebo zůstávají v papírové podobě; přístup k údajům mají pouze osoby
pověřené zpracováním, které jsou správcem řádně poučeny.
6. Pro účely propagace a dokumentace akce může být zveřejněn oficiální název týmu, název soutěžní hlídky (např.
ve výsledkové listině) a fotodokumentace bez uvedení jmen účastníků (např. ve sborníku z akce nebo jiných
propagačních tiskovinách a dokumentech spolku).
7. Správce neodpovídá za zpracování údajů osobami (např. fotodokumence pořízená účastníky akce), které touto
činností nepověřil.

