JAN DOSKOČIL, hudební agentura, IČ: 74367111, Novoveská 3090, 415 01 Teplice, www.jandoskocil.cz, e-mail: info@jandoskocil.cz
_____________________________________________________________________________________________________________________

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VČETNĚ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ
DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (DÁLE JEN „GDPR“)
(dále jen „Záznam“)
Souhlasím, aby Organizátor 4. ročníku klavírní soutěže Beethovenovy Teplice 2019 (dále jen klavírní soutěže), JAN DOSKOČIL,
hudební agentura, ve spolupráci s Konzervatoří, Teplice, Českobratrská 15, p.o., a Základní uměleckou školou Teplice (dále jen
Organizátor klavírní soutěže), zpracovával následující osobní údaje níže uvedeného žáka/žákyně (dále jen Účastníka klavírní soutěže):
• Jméno a příjmení
• Datum narození
• Trvalé bydliště
• E-mail a telefon
• Navštěvovaná škola či hudební instituce
• Výsledky soutěžního vystoupení účastníka
Dále souhlasím s tím, aby Organizátor klavírní soutěže pořizoval fotografie, videozáznamy a audiovizuální záznamy zachycující
Účastníka soutěže v průběhu klavírní soutěže (při hraní nebo při soutěžních vystoupeních, vyhlašování vítězů atd.), která se koná 9.3.10.3.2019 v Teplicích. Souhlasím s bezplatným užitím těchto záznamů a fotografií, příp. spolu se jménem a příjmením Účastníka
soutěže a informací o tom, že je žákem konkrétní ZUŠ nebo hudební instituce, jakýmkoli způsobem (zejména zveřejněním fotografií a
záznamů prostřednictvím internetu, včetně sociálních sítí, jejich veřejnou produkcí, šířením prostřednictvím propagačních materiálů
organizátora soutěže) za účelem propagace Klavírní soutěže nebo propagace Organizátora soutěže. Souhlas uděluji do odvolání, tzn.
i po skončení 4. ročníku klavírní soutěže Beethovenovy Teplice 2019.
Souhlas lze kdykoli písemně odvolat a to zasláním jeho odvolání na e-mail info@jandoskocil.cz nebo na výše uvedenou adresu
Organizátora soutěže. Po odvolání souhlasu již nadále nebudou fotografie, videozáznamy a audiovizuální záznamy za shora uvedeným
účelem užívány.
Jsem srozuměn/a se svým právem:
• mít přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení GDPR,
• požadovat jejich opravu dle čl. 16 Nařízení GDPR,
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení GDPR,
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení GDPR,
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení GDPR,
• odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení GDPR,
• podat proti správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení GDPR.
Tento souhlas platí pro 4. ročník klavírní soutěže Beethovenovy Teplice 2019, konaný 9.-10.3.2019 v Teplicích.
□ nesouhlasí

□ souhlasí

Jméno a příjmení žáka/žákyně
(hůlkovým písmem)

Datum ________________________________
________________________________

Podpis _______________________________

V případě nezletilých žáků
□ nesouhlasí

□ souhlasí

Jméno a příjmení zákonného zástupce
(hůlkovým písmem)

Datum _________________________________
_________________________

Podpis ________________________________

