
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účastníka súťaže pod 16 rokov:

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov /v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/

Dolupodpísaný/-á 

ako zákonný zástupca dieťaťa 

dávam Asociácii pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), Hagarova 4, 831 52 Bratislava súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom:
- zverejňovania mena a priezviska dieťaťa zapojeného do súťaže,
- spracúvania osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže "Vytvor nám 3D model na propagáciu AMAVET-u a vyhraj!" 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi: nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom 83/1990 Zb. o 
združovaní občanov, zákonom č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a partnermi (napr. MŠVVaŠ SR).

Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých 
osôb, uvedené v článkoch 12 až 22, ktoré sú zverejnené na http://bit.ly/gdpr_spracovanie. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné 
kedykoľvek odvolať.

Podpis zákonného zástupcu (meno a priezvisko)

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účastníka súťaže nad 16 rokov:

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov /v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov)/

Dolupodpísaný/-á 

dávam Asociácii pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), Hagarova 4, 831 52 Bratislava súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom:
- zverejňovania mena a priezviska,
- spracúvania osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže "Vytvor nám 3D model na propagáciu AMAVET-u a vyhraj!" 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi: nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom 83/1990 Zb. o združovaní 
občanov, zákonom č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a partnermi (napr. MŠVVaŠ SR).

Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb, 
uvedené v článkoch 12 až 22, ktoré sú zverejnené na http://bit.ly/gdpr_spracovanie. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať.

Podpis  (meno a priezvisko)

Autorské práva

1. Prihlásením do súťaže poskytuje účastník súťaže organizátorovi nevýhradnú licenciu k použití súťažného príspevku podľa § 40 a násl. zákona 
č. 618/2003 Z. z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, v znení neskorších predpisov (autorský zákon), a to za účelom 
propagácie súťaže a propagácie organizátora, na celú dobu trvania majetkových autorských práv a pre všetky spôsoby použitia a v 
neobmedzenom rozsahu čo do miesta i množstva použitia. Licencia podľa predchádzajúcej vety obsahuje tiež oprávnenie organizátora 
vyhotovovať rozmnoženiny súťažného príspevku priame i nepriame, trvalé i dočasné, vcelku alebo čiastočne, akýmikoľvek prostriedkami a v 
akejkoľvek forme, ako aj oprávnenie takto zhotovené rozmnoženiny rozširovať. Deň prihlásenia do súťaže je dňom poskytnutia licencie k 
súťažnému príspevku podľa tohto odseku.

2. Licenciu k použitiu súťažného príspevku podľa predchádzajúceho odseku poskytuje účastník súťaže organizátorovi bezplatne. Tým nie je 
dotknuté jeho právo na výhru v prípade víťazstva v súťaži.

3. Organizátor nie je povinný poskytnutú licenciu k súťažnému príspevku využiť.

4. Oprávnenie k použitiu súťažného príspevku podľa § 44 autorského zákona môže organizátor v rozsahu svojich užívacích práv ďalej poskytnúť 
tretím osobám (formou sublicencie), a to i bez súhlasu účastníka súťaže.

5. Prihlásením do súťaže udeľuje účastník súťaže v zmysle § 17 a § 18 autorského zákona súhlas k akýmkoľvek zmenám a iným zásahom do 
súťažného príspevku osobami určenými organizátorom, ako i k úprave či zmene v označovaní autorstva súťažného príspevku. Úpravy či zmeny 
súťažného príspevku alebo v označovaní jeho autorstva podľa predchádzajúcej vety je organizátor oprávnený učiniť i bez súhlasu účastníka 
súťaže.

http://bit.ly/gdpr_spracovanie
http://bit.ly/gdpr_spracovanie

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 


