
Prihlasovací lístok do školskej výtvarnej súťaže 

"Putovanie dejinami s Cyrilom a Metodom" 

 

Meno a priezvisko: ......................................................................................................... 

Adresa bydliska: ............................................................................................................ 

Vek: ...................... Trieda: ...................... 

Telefón: ....................................... ...E-mail: .................................................................. 

Názov školy:. ................................................................................................................. 

Adresa školy:. ................................................................................................................ 

 

Téma (nehodiace sa škrtnite): 

1. Na počiatku bolo Slovo / 2. Cyrilo-metodský odkaz (nielen) pre dnešný svet 

 

Stručný opis námetu diela: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Poznámka: Prihlasovací lístok prosíme vyplniť ručne veľkými písmenami, alebo 

elektronicky (k stiahnutiu na www.cyril-methodius.eu) a doručiť spoločne s dielom  

do 18. 5. 2018 na adresu: 

 

CM výtvarná súťaž 

Archeologické oddělení, Slovácké muzeum 

Štefánikova 1285, Uherské Hradiště 686 01, ČR 
 

 

 

 

 

Ochrana osobných údajov podľa právnej úpravy Českej republiky: 

Účastí v soutěži (zasláním díla a podáním přihlášky s uvedením svého jména, adresy trvalého pobytu, kontaktního e-mailu, případně telefonního kontaktu) vyjadřuje 

účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

se zpracováním jím uvedených osobních údajů. Údaje budou zpracovávány za účelem administrace soutěže. Údaje budou zpracovávány zaměstnanci organizátora 

automatizovaně či jinými prostředky. 

Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání soutěže a prokázání poskytnutí licence k účastníkem 

zaslaného díla (nejdéle však 10 let od ukončení soutěže) nebo do odvolání tohoto souhlasu. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a obce, v 

níž má veden trvalý pobyt, ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Pokud účastník soutěže zjistí nebo se bude 

domnívat, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li 

osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování) může požádat správce o vysvětlení či požadovat, aby správce odstranil takovýto závadný stav.  

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je 

dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje  v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Tyto podmínky a právní vztahy z nich vyplývající a další právní vztahy vzniklé mezi organizátorem a účastníkem během trvání soutěže nebo v souvislosti s ní se budou 

řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 


