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Prohlášení

 Odevzdáním  soutěžních  návrhů  vyslovuji  souhlas  s  bezplatnou  reprodukcí,
prezentací  soutěžních  návrhů  formou veřejného  sdělování  a  formou výstavy  v
rámci propagace soutěže a jejích výsledků.

 Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci – statutárnímu
městu Ostrava, sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451, v
rozsahu - jméno, příjmení a adresa pro níže vymezené účely zpracování. Účelem
zpracování  poskytnutých  osobních  údajů  je  zveřejnění  identifikačních  údajů  –
jména a příjmení v souvislosti s prezentací soutěžních návrhů. Jsem si vědom(a)
svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu  a  Rady (EU)  2016/679  o  ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se
zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném  pohybu  těchto  údajů  a  byl  jsem
informován(a), že bližší informace o mých právech jako subjektu údajů, jakož i o
možnostech jejich uplatnění, naleznu na stránce www.ostrava.cz. Osobní údaje ve
stanoveném rozsahu nebudou poskytovány dalším příjemcům. Zpracování výše
uvedených  osobních  údajů  bude  probíhat  po  dobu  trvání  účelu  zpracování
osobních údajů a následně budou uloženy po dobu 10 let. Tento souhlas poskytuji
dobrovolně  a  jsem si  vědom(a),  že  jej  mohu  kdykoli  odvolat,  a  to  doručením
písemného oznámení na adresu správce – statutárního města Ostravy. Odvoláním
souhlasu není  dotčena  zákonnost  zpracování  založená na  souhlasu  před jeho
odvoláním.

S výše uvedením 
souhlasím                    

  ANO 

Přihláška musí být elektronicky podepsána. Je akceptováno rovněž podání datovou 
schránkou bez elektronického podpisu přihlášky. Pokud elektronickým podpisem 
nedisponujete, je nutné formulář vytisknout a doručit v listinné podobě s vlastnoručním 
podpisem předkladatele návrhu.
Předkladatel návrhu musí formulář zaslat včetně povinných příloh definovaných 
v soutěžních podmínkách.

V..............................dne.............

…...............................................
podpis předklatatele návrhu

http://www.ostrava.cz/
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