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PRIHLÁŠKA  

 

1. Meno a priezvisko 

 

2. Názov fotografie 

 

3. Vek autora 

 

4. Adresa 

 

5. Kontakt (tel. číslo, e-mail) 

 

6. Dátum a popis miesta nasnímania fotografie (môžu sa zadať aj GPS suradnice) 

 

7. Čím Ťa zaujal práve tento strom? (popis stromu, druh stromu...) Predstav svoju 
rodinu formou krátkeho príbehu spojeného s týmto miestom, kde fotografia vznikla. 
..........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
 

8. Svojim podpisom autor súhlasí s Podmienkami súťaže, Pravidlami súťaže a Ochranou 
osobných údajov (GDPR). 

             Áno 
 

9. Miesto, dátum, podpis autora 
 



 
 
 

 
Poštová adresa  Kontakt                                                      Organizátor súťaže 
Správa CHKO Poľana                                      telefón: +421  45 533 48 34 
ul. J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen            email: anna.gondova@sopsr.sk 

 

 
                                    Ochrana osobných údajov k fotosúťaži  

Vyhlasovateľom fotosúťaže Môj ROD(i)STROM je Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej 
krajinnej oblasti  Poľana, so sídlom J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen. Vyhlasovateľ súťaže 
spracováva osobné údaje dotknutých osôb – účastníkov fotosúťaže, v rozsahu uvedenom 
nižšie, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/67 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES.  

Pre naplnenie účelov spracovania súťaže a identifikácie účastníkov fotosúťaže je nevyhnutné 
vyplniť formulár osobných údajov účastníka v rozsahu meno, priezvisko a mailová adresa, 
akceptovať pravidlá súťaže Môj ROD(i)STROM a prostredníctvom formulára zároveň účastník 
fotosúťaže (autor fotografií) dáva vyhlasovateľovi súťaže súhlas so spracovaním osobných 
údajov, ktoré uviedol vo formulári a pri zasielaní fotografií do súťaže podľa bodu 8 Pravidiel 
fotosúťaže MôJ ROD(i)STROM.  

Súhlas so spracovaním osobných údajov potvrdí účastník súťaže súbežne s odoslaním 
formulára. Zákonný zástupca autora a autor fotografií (účastník súťaže) dáva vyhlasovateľovi 
súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré uviedol vo formulári v súlade so zákonom 
č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/67 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES.  

Lehota spracúvania osobných údajov je odo dňa realizácie fotosúťaže na neurčito. Súťažiaci 
majú právo daný súhlas odvolať a ich údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na 
hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Meno a priezvisko autora fotografie 
(účastníka fotosúťaže), názov diela (fotografie), popis k fotografii, miesto a dátum vzniku budú 
použité na vyhlásenie výsledkov fotosúťaže a zverejnenie diela podľa Pravidiel fotosúťaže MôJ 
ROD(i)STROM. Vek, miesto bydliska autora fotografie (účastníka fotosúťaže), kontakt (mailová 
adresa/ tel. číslo) nebudú poskytnuté tretím stranám a osobám. Využité budú výlučne na účely 
spracovania súťaže a komunikáciu vyhlasovateľa s účastníkom súťaže.  

Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena a diela na webovej stránke 
CHKO Poľana (sopsr.sk) a na sociálnych sieťach vyhlasovateľa súťaže. Poskytnutý súhlas môžu 
súťažiaci odvolať e-mailom na adresu zodpovednej osoby, alebo listom adresovaným 
usporiadateľovi. Súťažiaci majú právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie 
spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných 
údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z.  

Súťažiaci týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona o ochrane osobných 
údajov, svoje osobné údaje poskytol organizátorovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne 
požiadať o skončenie ich spracovávania, a to bezplatne na adrese vyhlasovateľa. 

 


