Přihláška do soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2021
Číslo přihlášky (nevyplňujte)………………
Jméno a příjmení soutěžícího :……………………………………………...
Datum narození:…………………………………………………………………..
Bydliště…………………………………………………………….……...………....
Telefon (mobil): …………………………………………….………………….…
e-mail:…………………………………………………………………..………….…
Přihlášené fotografie:
Kategorie
Zvolte jednu z níže uvedených možností:
I. Okna a balkony samostatné (na snímku je jen okno/okna nebo balkon s květinovou výzdobou)
II. Okna a balkony s předzahrádkou (na snímku je okno/okna nebo balkon s předzahrádkou, s
vchodem do domu, s terasou apod.)
Číslo
fotografie

Popis místa (adresa, případně poschodí domu – nezbytné pro následnou kontrolu
pracovníky Zahradnictví Mimoň,p.o.)

1.

2.

3.

Fotografie zasílejte nejdéle do 30. 9. 2021 na email: soutez@zahradnictvimimon.cz a do předmětu
zadejte: Rozkvetlá okna a balkony 2021.
Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem se seznámil a souhlasím s podmínkami soutěže a dávám svolení
k bezplatnému užití mnou zaslaných fotografií pro potřeby organizace Zahradnictví Mimoň,p.o..

……………….………………………………..
podpis

Zpracování osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas organizaci Zahradnictví Mimoň, se sídlem Široká 678, 471 24
Mimoň IČ: 21551367, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zpracovávala
tyto osobní údaje:
-

jméno a příjmení

-

datum narození

-

e-mail

-

telefonní číslo

-

fotografie či videa

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mail je nutné zpracovat za účelem
zajištění a prezentace soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2021. Tyto údaje budou
Správcem zpracovány po dobu 1 roku.
3. Fotografie je nutné zpracovávat za účelem prezentace soutěže Rozkvetlá okna a balkony
2021. A budou uchovány po dobu 1 roku.
4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv
zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje organizace:
Zahradnictví Mimoň, se sídlem Široká 678, 471 24 Mimoň, email:
soutez@zahradnictvimimon.cz
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět,

-

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-

požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas uděluje:
Jméno a příjmení (hůlkovým písmem)……………………………………………………………………….

V Mimoni dne ……………….

……………….…. podpis

