
Republikové finále Pionýrského Sedmikvítku – Výtvarná činnost 2019/2020 
Holešov 
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dr. M. Očadlíka 

Jméno a příjmení účastníka soutěže:  

Datum narození: 

Vysílající organizace: 

Jméno a příjmení zákonného zástupce (jiné osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost): 

Její vztah k účastníkovi (např. otec, matka): 

 
Potvrzuji, že jsem byl/a jsem řádně informován/a o způsobech, právních důvodech a dalších 
podmínkách zpracování poskytovaných osobních údajů a o svých zákonných právech vázajících se 
k ochraně osobních údajů v rozsahu informačního materiálu Informace o rozsahu a důvodech 
zpracování osobních údajů účastníků akcí, který mi byl pořadatelem akce poskytnut.  
 
V ………………………………………………………………            dne  ………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………… 

       podpis účastníka podpis zákonného zástupce/osoby vykonávající 
rodičovskou odpovědnost 

 
Souhlas 

Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dr. Mirko Očadlíka se sídlem Sokolská 70, 
769 01 Holešov a Pionýr, z. s. se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 jako správci údajů, 
k dokumentaci a propagaci své činnosti, používali na akci pořízené audiovizuální, zvukové a 
video záznamy a fotografie zachycující moji (účastníka) jakož i můj výtvarný projev přihlášený 
do soutěže (např. malbu, kresbu, trojrozměrný či plošný výrobek, apod.) zveřejňováním a 
šířením jejich reprodukce (např. fotografie) či rozmnoženiny, vše bezplatně, zejména ve 
vnitřním zpravodaji Mozaika Pionýra, v příležitostném bulletinu a na webových stránkách Pionýra 
(www.pionyr.cz). Souhlas uděluji na dobu 10 let. 

ANO / NE  

Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dr. Mirko Očadlíka se sídlem Sokolská 70, 
769 01 Holešov a Pionýr, z. s. se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 vystavil bezplatně 
můj výtvarný projev přihlášený do soutěže (např. malbu, kresbu, trojrozměrný či plošný výrobek, 
apod.) v prostorách SVČ Holešov.  

ANO / NE  
 
Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dr. Mirko Očadlíka se sídlem Sokolská 70, 
769 01 Holešov  jako správce údajů používala uvedené kontaktní údaje účastníka a osob 
vykonávajících rodičovskou odpovědnost k zasílání informací o činnosti spolku a nabídek na další 
aktivity. Souhlas uděluji na 2 roky.  
 
ANO / NE 
 
Beru na vědomí, že své souhlasy mohu písemně kdykoliv odvolat a správce mé údaje do jednoho 
roku zlikviduje. Způsob zpracování údajů řeší interní směrnice Pionýra, z. s.  
 
V ………………………………………………………………            dne  ………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………… 

       podpis účastníka podpis zákonného zástupce/osoby vykonávající 
rodičovskou odpovědnost 

http://www.pionyr.cz/

