
PRIHLÁŠKA DO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „MÔJ KNIŽNÝ HRDINA“

Meno a priezvisko  ……………………………………………………………………………………

Vek  …………………

Škola, trieda   ………………………………………………………………………….

Telefonický kontakt, e-mail (na zák. zástupcu) ………………………………………………………..

Meno knižného hrdinu  …………………………………………………………………………

Názov knihy  ……………………………………………………………………………...

Prihlášku prosíme tlačiť obojstranne.

INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

podľa článku 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /ďalej len “Nariadenie GDPR“/ a v súlade so zákonom

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“/

I.PREVÁDZKOVATEĽ: 
Knižnica Jána Henkela v Levoči    
so sídlom: Námestie Majstra Pavla 58, 05401 Levoča
IČO: 52116557   
v mene ktorej koná štatutárny orgán Mgr. Janka Dolanská, riaditeľ

II. INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI: 

Kategórie a účel spracúvania osobných údajov:  
Prevádzkovateľ  spracováva  bežné  kategórie  osobných  údajov  účastníkov  súťaží  organizovaných  prevádzkovateľom  v rozsahu:
meno, priezvisko, vek, názov školského zariadenia, trieda, telefonický kontakt a e- mail (v prípade detí mladších ako 15 rokov kontakt
na zákonného zástupcu), a to za účelom vyhodnocovania súťaží a vyhlasovania výhercov, vedenia evidencie súťažiacich, vzájomnej
komunikácie s nimi,  zasielania informácii týkajúcich sa súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia  podmienok súťaže, ktoré
môžu byť zverejnené aj na webovej stránke prevádzkovateľa, ako aj vo vnútorných priestoroch prevádzkovateľa.    

Svojou  účasťou  na  súťaži  potvrdzujete,  že  ste  udelili  súhlas  s  poskytnutím  a  spracovaním  osobných  údajov,  čím  zároveň
potvrdzujete,  že  Vám boli  v  zmysle  a  v  rozsahu  článku  13.  a 14.  nariadenia  GDPR a  v  súlade  so  zákonom č.  18/2018  Z.z.
prevádzkovateľom poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov, a že ste boli poučení o právach a povinnostiach dotknutej
osoby a súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa. 

Kategórie a účel spracúvania osobných údajov:  
- účastníci súťaží organizovaných prevádzkovateľom. 

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje prevádzkovateľ zbiera a spracúva v súlade s Nariadením GDPR, a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., a to na
základe udeleného súhlasu účastníkov súťaží organizovaných prevádzkovateľom podľa Článku 6 ods. 1 písm. a/ Nariadenia GDPR,
podľa ktorého  spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich
osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Oprávnený záujem podľa Článku 6 ods. 1 písm. f/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri  spracúvaní  osobných údajov  a  o  voľnom pohybe týchto  údajov,  ktorým sa zrušuje  smernica 95/46/ES,  podľa  ktorého
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov,



keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných
údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

III. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRÍJEMCOM:

Osobné  údaje  sú  dostupné  iba  oprávneným  zamestnancom  prevádzkovateľa,  ktorí  osobné  údaje  spracúvajú  v mene
prevádzkovateľa.  

IV.   DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  :

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, najneskôr však do momentu odvolania
súhlasu dotknutej osoby, resp. do doručenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov od dotknutej osoby.

V.   PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY  :

Právo na prístup k svojim osobným údajom
Právo na opravu svojich osobných údajov
Právo na výmaz svojich osobných údajov (právo „na zabudnutie“)
Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov
Právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov
Právo na prenosnosť svojich osobných údajov
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR
Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie 

Účastník  súťaží  organizovaných  prevádzkovateľom  ako  dotknutá  osoba  má  právo  kedykoľvek  v priebehu  súťaže  vyjadriť  svoj
nesúhlas  so  spracúvaním osobných údajov  a taktiež  dodatočne  už  udelený súhlas  odvolať.  Odvolanie  súhlasu  nemá vplyv  na
zákonnosť spracovania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať zaslaním
písomnej žiadosti doručenej prevádzkovateľovi. 

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby sú špecifikované v Článku 15 – 22 Nariadenia GDPR.

VI. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:

Neuskutočňuje sa. 

VII. POŽIADAVKA NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:  

Dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov.  

VIII. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE:

Neuskutočňuje sa. 

IX. KONTAKT NA ZODPOVEDNÚ OSOBU:

gdpr@kniznicalevoca.sk

Svojím podpisom súhlasím so spracovaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu. Zároveň súhlasím s verejným 
vyhlásením výsledkov súťaže v miestnej tlači, na webovej stránke a sociálnych sieťach a vystavením súťažných diel v 
priestoroch knižnice.
U detí do 15 rokov udeľuje súhlas zákonný zástupca.

……………………………………………….…………………            …………………………………………………………….
Miesto a dátum Podpis (dotknutej osoby alebo zákonného zástupcu)

mailto:gdpr@kniznicalevoca.sk

