
Závazná přihláška do soutěže 

“Řemeslo dnes a před sto lety aneb po stopách místních řemeslníků” 

Vyhlášené Řemesly v Kunštátě, z. s. ve spolupráci s Městským úřadem Kunštát   

 

Název školy:  

Název týmu:  

Vedoucí týmu:  

Členové týmu: 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

Kontaktní tel:  

Kontaktní email:  

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Já, jako statutární zástupce : …………………………………………………...…. (název školy)  

Jméno a příjmení…………………………………………………………………………….  

e – mail……………………………………………………………………………………….  

telefonní kontakt…………………………………………………………………………….  

tímto uděluji souhlas ke zpracování mých osobních údajů spolku Řemesla v Kunštátě, z. s., IČ:  

22674071 a zároveň prohlašuji, že mám od všech členů týmu zajištěn souhlas se zpracováním osobních údajů.  

K jakému účelu souhlas udělujete? 

Souhlas se zpracováním osobních údajů nám udělujete, protože máte zájem se zúčastnit soutěže konané v 

průběhu Svátků řemesel a ušlechtilých koní, které pořádáme. Jistě byste v soutěži rádi uspěli, takže musíme 

vyhodnotit výsledky soutěže, což nelze bez zpracování Vašich osobních údajů. Výsledky soutěže také 

uveřejníme na webovém rozhraní www.svatkyremesel.cz a také v tisku, a k tomu též potřebujeme Váš souhlas. 

  Souhlasím/ Nesouhlasím  

 



V........................... dne …................... 

 

 

______________________________________ 

Jméno, příjmení a podpis vedoucího týmu    

 

 

Řemesla v Kunštátě , zapsaný spolek 

Se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(dále jen GDPR). 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím 

není organizaci uložena zvláštním právním předpisem. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou 

dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány 

nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

V rámci akcí pořádaných našim spolkem, zejména Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní, ale i samostatné 

projekty a soutěže apod., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace spolku, které 

jsou zveřejňovány na webových stránkách organizace, sociálních sítích organizace, regionálním tisku nebo 

propagačních letácích. Řemesla v Kunštátě z.s. nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými 

subjekty. 

 

 


