
 
Tímto souhlasím s tím, aby  

 

Bezpečně na silnicích o.p.s., Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, www.tymbezpecnosti.cz, 

zpracovává po dobu realizace soutěže a Dopravní soutěž mladých cyklistů, nejdéle však do 

konce roku 2025, 

 

• za účelem zpracování je zpracování přihlášek, výherních listin, slavnostních 

vyhlášeních, včetně zveřejnění níže uvedených osobních údajů soutěžících 

v médiích, na internetu atp.,  

 

• jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, podoba a projev (běžnou 

fotografii, audio- nebo videozáznam) a název školského zařízení mého dítěte, dále 

jméno a příjmení zákonného zástupce. 

 

Jsem si vědom(a) toho, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat dopisem na výše uvedenou 

adresu nebo mailem na marketa.novotna@tymbezpecnosti.cz , což povede k vyřazení 

účastníka z dalšího zpracování v rámci soutěže.  

 

 

Jméno a příjmení dítěte: _______________________________________________________  

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ___________________________________________ 

 

 

 V _________________ dne ____________________ 

  

Podpis oprávněného zástupce_______________________. 

  

http://www.tymbezpecnosti.cz/
mailto:marketa.novotna@tymbezpecnosti.cz


 

Správci osobních údajů soutěže  
 

• Bezpečně na silnicích o.p.s., IČ 28733932, se sídlem Valdštejnská 381/6, Liberec 
460 01, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, oddíl O, vložka 289 (dále jen „Správce“).  
Kontaktní údaje pro toto zpracování: Mgr. Markéta Novotná, 
marketa.novotna@tymbezpecnosti.cz  
 

Zpracování provádíme na základě souhlasu zákonných či oprávněných zástupců dítěte, 
který lze kdykoliv odvolat, což povede k vyřazení účastníka a jeho práce z dalšího 
zpracování v rámci soutěže.  
 
Zpracováváme údaje, které jste nám poskytli (jméno, příjmení, datum narození, adresa 
trvalého bydliště, školské zařízení) a dále pořizujeme fotografie, audio- a videozáznamy 
soutěžících.  
 
Účelem zpracování je zpracování přihlášek, výherních listin, slavnostních vyhlášeních, 
včetně zveřejnění níže uvedených osobních údajů soutěžících v médiích, na internetu atp. 
 
Kromě zveřejnění se nepředpokládá předání osobních údajů dalším příjemcům; to 
nevylučuje jejich případné předání českým orgánům veřejné moci na základě právní 
povinnosti. 
 
Zpracování bude ukončeno po ukončení soutěže a vypořádání organizačních závazků, 
nejdéle však do konce roku 2025.  
 
Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 
případně omezení zpracování, nebo vznést námitku proti zpracování, podle čl. 15 – 21 
Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních 
údajů.  
 
Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.  
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