Terénní pøírodovìdná soutìž Šárka
Podzimní pøírodou po zelené stezce Pøírodního parku Šárka – Lysolaje

pøihláška

na

10. r o è n í k

na soutìž v sobotu 8.10.2022 v Šárce, Praha 6

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

2. Kontaktní osoba:

____________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Jméno a pøíjmení odpovìdné doprovázející osoby:
(liší-li se od kontaktní osoby)

operativní kontakt (e-mail + telefon):

________________________________________________

__________________________________________________________

4. Soutìžící – kategorie: mladší – poèet dìtí: _____________

– starší – poèet dìtí: _____________

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

__________________________________________

_____________________________________________

__________________________________________

_____________________________________________

6. Potvrzuji, že jsem se seznámil/a se soutìžním øádem a pozvánkou
Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajù poøadatelem soutìže (Mladí ochránci pøírody, z.s.,
Dittrichova 337/9, Praha 2) za úèelem evidence úèastníkù akcí a poskytování informací. Potvrzuji, že jsem se
seznámil s informacemi o ochranì osobních údajù na druhé stranì a také, že s tìmito informacemi jsou seznámeni
rodièe nezletilých úèastníkù akce.

podpis:______________________________________________

Soutìž podporují:

Ochrana osobních údajù
1. Správcem osobních údajù je spolek Mladí ochránci pøírody, z.s. (IÈ: 2287 5352), Dittrichova 337/9, 120 00 Praha 2
(dále jen „správce“ nebo „spolek“)
2. Úèel a rozsah zpracování osobních údajù:
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Naøízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen
„Naøízení“). Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro svoji èinnost v rámci oprávnìné èinnosti
spolku, a to konkrétnì pro následující úèely:
a) evidence úèastníkù poøádaných akcí a aktivit
b) dokumentace a propagace své èinnosti
c) informovanost úèastníkù akcí a aktivit o akcích a aktivitách
d) žádné údaje nejsou zpracovávány ke komerèním úèelùm (správce je nekomerèní subjekt)
3. Správce o úèastnících výše uvedené aktivity shromažïuje následující údaje, které jsou pro úèast na akci nezbytné:
- jméno a pøíjmení kontaktní a doprovázející osoby, její kontaktní e-mail a telefon, oficiální název týmu (název a
adresa školy,...), názvy hlídek
- u úèastníkù do 18 let pouze pøezdívku nebo jméno (bez pøíjmení), oficiální název týmu a název hlídky
- správce poøizuje na akci fotodokumentaci, úèastníci jsou zachyceni pøedevším ve skupinì s dalšími úèastníky
4. Každý úèastník akce (popø. jeho zákonný zástupce) má právo na poskytnutí informace, jaké údaje o nìm správce
zpracovává, mùže požádat správce o vysvìtlení a požadovat opravu údajù. Pokud nejde o ochranu oprávnìných
zájmù správce, mùže úèastník požádat o vymazání údajù. Pokud se úèastník domnívá, že správce provádí
zpracování v rozporu s Naøízením, mùže se obrátit na dozorový orgán.
5. Doba a zpùsob zpracování údajù
- údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let, fotodokumentace mùže být uchována i déle s ohledem na dokumentaci
èinnosti spolku.
- údaje jsou zpracovávány na poèítaèi nebo zùstávají v papírové podobì; pøístup k údajùm mají pouze osoby
povìøené zpracováním, které jsou správcem øádnì pouèeny.
6. Pro úèely propagace a dokumentace akce mùže být zveøejnìn oficiální název týmu, název soutìžní hlídky (napø.
ve výsledkové listinì) a fotodokumentace bez uvedení jmen úèastníkù (napø. ve sborníku z akce nebo jiných
propagaèních tiskovinách a dokumentech spolku).
7. Správce neodpovídá za zpracování údajù osobami (napø. fotodokumence poøízená úèastníky akce), které touto
èinností nepovìøil.

