Zásady zpracování a ochrana osobních údajů Filiánek, z.s.
Mezinárodní baletní soutěž pro děti a mládež „Na špičkách“ Brno
o Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy České
republiky i EU a zejména v souladu s GDPR.
o V souvislosti se směrnicí GDPR upozorňujeme zástupce škol, že osobní údaje
soutěžících jsou shromažďovány výhradně̌ pro potřeby pořádání soutěže, a to ve
struktuře příjmení a jméno/datum narození/vysílající škola. Bez zadání těchto údajů̊ není
možné soutěžící přihlásit.
o Osobní údaje včetně̌ data narození jsou zpracovávány pouze systémem, který generuje
věk jednotlivců a průměrný věk skupin, upřesňuje správné zařazení soutěžních čísel do
jednotlivých kategorií a následně slouží na vytvoření startovní listiny. Tyto informace jsou
k dispozici pouze oprávněné osobě organizaci a oprávněnému zástupci vysílající školy
pro kontrolu správnosti údajů̊ u přihlášených soutěžních čísel.
o Jméno a příjmení soutěžícího (bez uvedení data narození) bude publikováno
v elektronické i tištěné podobě̌ v Programu soutěže, Startovní a ve Výsledkové listině̌.
Tyto dokumenty budou k dispozici na webových stránkách www.naspickach.cz, budou
zaslány e-mailem zástupcům přihlášených škol a Programy budou volně k prodeji na
místě akce.
o Za zajištění souhlasu rodičů̊ soutěžících s použitím osobních údajů̊ v uvedeném rozsahu
odpovídá vysílající škola a vyplněním těchto údajů̊ do přihlášky vyslovení tohoto
souhlasu potvrzuje.
o Správcem osobních údajů̊ je organizace Filiánek, z.s., Antonínská 564/18, Brno, IČO
02996707, která splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou.
Vaše osobní údaje ukládáme po dobu stanovenou platnou legislativou a v bezpečí.
V případě zpracování Vašich údajů třetí stranou dbáme na jejich stejné zajištění bezpečí
a kvalitu zpracování.
o Pořadatel soutěže pořizuje ze soutěže fotozáznam. Fotozáznam je určen k prezentaci
soutěže
na webových stránkách soutěže a na Facebookovém profilu soutěže.
o Účastník akce má v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č.2016/679 o ochraně̌ fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů̊
a o volném pohybu těchto údajů̊ (GPDR) jakožto subjekt údajů̊ právo
- upozornit zpracovatele, že nechce být fotografován
- v případě̌ pozdějšího nesouhlasu kontaktovat správce za účelem výmazu fotografie
- na informace a přístup ke svým osobním údajům
o Soutěž je volně přístupná veřejnosti a je možné zhotovit fotografie nebo videa pro vlastní
využití.

