Pravidla soutěže o nejlepší jablečný štrúdl
Informační centrum Petrovice u Karviné se v rámci 6. Petrovického jablkobraní rozhodlo uspořádat
„Soutěž o nejlepší jablečný štrúdl“.
O vítězi rozhodne odborná vícečlenná porota.
Jak se můžete zapojit?

-

přineste na místo konání akce registrační formulář, který naleznete níže + recept
(formulář vytiskněte, vyplňte a podepiště).

-

přineste 2 ks svých upečených štrúdlů mezi 13,00 a 14,00 hodin na akci 6. Petrovické
jablkobraní, která se koná 18. září 2021, v areálu zahrady u Informačního centra
Petrovice u Karviné (adresa Petrovice u Karviné, čp. 177, u kruhového objezdu).
Jeden štrúdl bude vystaven a druhý bude sloužit pro samotnou ochutnávku.

Oceněni budou 1. tři výherci. Pro vítěze jsou připraveny následující ceny:
1.

místo – poukázka na svatomartinské menu do kavárny Café Rotigel pro 2 osoby + upomínkové
předměty

2.

místo – poukaz na dort v hodnotě 750,- kč v kavárně Café Rotigel + upomínkové předměty

3.

místo – flaška Calvadosu + upomínkové předměty

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

Registrační formulář do soutěže „O nejlepší jablečný štrúdl 2021“

Souhlas se zpracováním osobních údajů formou pořízení fotografické nebo video
dokumentace
Já, níže podepsaný
Jméno a příjmení:
Kontakt (email/telefon):
souhlasím s pořízením fotografické nebo video dokumentace a zpracováním osobních
údajů na ní uvedených.

Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze
v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu
s příslušnou legislativou.
Souhlas je poskytnut za účelem:
Zveřejnění fotografie a video záznamu na webových stránkách a facebooku organizace
IC Petrovice u Karviné, z.s., k prezentaci organizace IC Petrovice u Karviné, z.s. v
médiích
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů organizací IC Petrovice u Karviné, z.s.:
po dobu definovanou příslušnou legislativou
Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů organizaci IC Petrovice u Karviné:
Organizace IC Petrovice u Karviné je oprávněna použít mé osobní údaje pouze
v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních
orgánů.
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních
údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s
příslušnou legislativou poučen/a:


o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,



o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,



o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu
s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem,
nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu
Petrovice u Karviné, čp. 177, 73572
Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl
tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.
V Petrovicích u Karviné dne ..................

Jméno, příjmení (čitelně) a podpis …………………………………………..

