Výtvarná súťaž
„Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2020“
Téma
„Vedci – superhrdinovia dnešných dní“

Prihláška
Táto prihláška platí pre jednu výtvarnú prácu.
Prihlášku vyplňte v počítači
Názov školy:
Adresa (ulica, PSČ, mesto):
Telefónne číslo školy:
e-mail:
riaditeľ školy:
Meno a priezvisko žiaka/študenta:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka/študenta:
Adresa (ulica, PSČ, mesto):
Telefónne číslo zákonného zástupcu:
Vek žiaka/študenta:
Kategórie výtvarnej súťaže:
Kategória I.– vek od 9 do 12 rokov
Kategória II.– vek od 13 do 16 rokov
Názov výtvarnej práce:
Popis výtvarnej práce (max. 300 znakov):
Prehlásenie autora, resp. jeho zákonného zástupcu výtvarnej práce:
Prehlasujem, že:
výtvarná práca je pôvodným autorským dielom, ktoré (meno a priezvisko
žiaka)........................................ (ďalej ako „ autor“) vypracoval/a osobne za použitia
vlastnej tvorivej práce a pri vytváraní diela neoprávnene nezasahoval/a do cudzích
autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom,
- je autor, resp. jeho zákonný zástupca oprávnený disponovať s majetkovými autorskými
právami na zasielanú výtvarnú prácu bez obmedzenia,
- autor diela, resp. jeho zákonný zástupca udeľuje súhlas Centru vedecko-technických
informácií SR na použitie diela nasledovným spôsobom:
a. vyhotovenie rozmnoženín výtvarnej práce pre nekomerčné použitie (prezentácia,
archívne účely, propagácia a pod.)
b. verejné vykonanie na TVT
c. verejné vystavenie na stránkach Centra vedecko-technických informácií SR, sociálnych
sieťach a videokanáloch v správe Centra vedecko-technických informácií SR
(https://www.youtube.com/user/CVTISR).

...........................................................
Podpis zákonného zástupcu autora výtvarnej práce
Vyplnenú prihlášku spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov pošlite v obálke/balíku
s názvom súťaže na adresu:
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby
1. Týmto ako zákonný zástupca dotknutej osoby (meno a priezvisko dieťaťa)
.................................... ................................ udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov
svojho dieťaťa v rozsahu uvedenom v prihlasovacom formulári Výtvarnej súťaže Týždňa vedy
a techniky na Slovensku 2020, podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“) prevádzkovateľovi, ktorým je Centrum
vedecko technických informácií Slovenskej republiky na účel prezentovania, nekomerčného
využitia a verejného rozširovania výtvarnej práce pre potreby propagácie vedy a techniky.
2. Týmto ako zákonný zástupca dotknutej osoby (meno a priezvisko dieťaťa)
.................................... ................................ udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných
údajov v rozsahu uvedenom v prihlasovacom formulári Výtvarnej súťaže Týždňa vedy
a techniky na Slovensku 2020, podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“) prevádzkovateľovi, ktorým je Centrum
vedecko technických informácií Slovenskej republiky na účel prezentovania, nekomerčného
využitia a verejného rozširovania výtvarnej práce pre potreby propagácie vedy a techniky.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený písomne v papierovej podobe s vlastnoručným
podpisom zákonného zástupcu dotknutej osoby a platí do jeho odvolania, najneskôr však po dobu
prevádzkovania webového portálu a maximálne 1 rok po ukončení prevádzky daného portálu, t. j. kým
trvá doba uchovávania.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to v rovnakej forme v akej bol
udelený alebo v inej dostupnej forme (napr. písomne zaslaním na adresu prevádzkovateľa, písomne
zaslaním e-mailu na adresu ncpvat@cvtisr.sk). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Zároveň beriem na vedomie práva dotknutej osoby upravené v článkoch 15 až 22 GDPR a vyhlasujem,
že prevádzkovateľ ma informoval v súlade s článkom 13. a 14. GDPR., a to
odkazom
na
zverejnené
informácie
na
webovom
sídle
prevádzkovateľa:
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/ochrana-sukromia.html?page_id=23233
Dotknutá osoba má podľa GDPR (čl. 15 až 22) zákona č. 18/2018 Z. z. právo na:
- právo na prístup k osobným údajom (dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; dotknutá osoba má právo získať prístup
k jej osobným údajom a informácie v rozsahu podľa článku 15 GDPR);
- právo na opravu osobných údajov (dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa
jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné; prevádzkovateľ musí žiadosti o
opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu);
- právo na výmaz osobných údajov (/(právo na zabudnutie/ (dotknutá osoba má právo dosiahnuť
u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to
v prípade ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 ods. 1 GDPR (napr. ak osobné údaje,
ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak
spracúvali); toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných
okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie
potrebné - na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie
alebo obhajovanie právnych nárokov);
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (dotknutá osoba má právo na to, aby
prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov
uvedených v čl. 18 ods. 1 GDPR. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto

osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b)
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej
fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo
členského štátu);
- právo na prenosnosť osobných údajov (dotknutá osoba má za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR
právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi);
- právo namietať spracúvanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať
z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
ak k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov alebo podľa čl. 6 ods. 1 písm.
e) GDPR (plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci) vrátane namietania
proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie
ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú
nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR v prípade, ak sa
osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek
namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, vrátane
profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta
voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
- právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom
spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.
Každá dotknutá osoba má právo obrátiť sa na dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220,
www.dataprotection.gov.sk so sťažnosťou, resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona
č. 18/2018 Z. z.
V .............................., dňa: ..................................

...............................................................................
podpis dotknutej osoby, resp. jej zákonného zástupcu

