Město Uherské Hradiště
Odbor kultury, školství a sportu
Odloučení pracoviště: Protzkarova 33

Návrh na nejúspěšnějšího trenéra města Uherské Hradiště
pro rok
- kategorie E
1. Návrh (nominace) kandidáta
Jméno a příjmení:
Datum narození:

Adresa bydliště:

Tel. kontakt:
E-mail:

2. Název TJ/SK

3. Dosažené výsledky v uvedeném roce (možnost uvést i v samostatné příloze)

4. Navrhovatel

Jméno a příjmení:
Adresa bydliště:

Tel. kontakt:
E-mail:

Datum:

..........................................................
podpis navrhovatele
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Souhlas s poskytnutím osobních údajů vztahujících se k tomuto návrhu pro vyhlášení nejlepšího
trenéra města Uherské Hradiště - kategorie E

Navržený kandidát na ocenění, navrhovatel, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) NAŘÍZENÍ 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) (dále jen GDPR) uděluje městu Uherské Hradiště výslovný souhlas se
zpracováním svých osobních údajů, a to jména a příjmení, data narození, kontaktních údajů, životopisných
údajů vztahujících se k návrhu na ocenění a fotografické podobizny (podobizen), dalších údajů uvedených
v nominačním formuláři a jeho přílohách, fotografií, zvukových a obrazových záznamů pořízených na
slavnostním udělení ocenění a případně dalších souvisejících údajů zjištěných při posuzování návrhu na
ocenění, pro účely posuzování vhodnosti osoby kandidáta k ocenění a pro zveřejnění zprávy a ocenění.
Souhlas je zcela dobrovolný a navržený kandidát, navrhovatel, má možnost kdykoliv ho samostatně
odvolat stejným způsobem, jakým jej poskytl, tedy písemným, podepsaným sdělením podaným na
Městském úřadu Uherské Hradiště, odboru kultury, školství a sportu, nebo doručeným městu Uherské
Hradiště. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl
dán před jeho odvoláním. V případě odvolání souhlasu až po zveřejnění zprávy o ocenění navrženého
kandidáta, není dotčena zákonnost případného následného zpracování při výkonu práva na svobodu
projevu a informace, již bez zásahu města Uherské Hradiště.

Souhlas navrhovatele

ANO

NE

Souhlas nominovaného

ANO

NE

V případě neudělení tohoto souhlasu, nebude možné cenu udělit.
Souhlasím také s tím, aby správce předal mé osobní údaje třetím osobám ke zpracování za účelem
udělení ceny pro vyhlášení nejlepšího trenéra města Uherské Hradiště - kategorie E

Souhlas navrhovatele

ANO

NE

Souhlas nominovaného

ANO

NE

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů
se zpracováním osobních údajů.

Současně Vám dáváme na vědomí, že máte za podmínek uvedených v GDPR zejména následující práva:
- právo vznést námitku proti zpracování,
- požadovat přístup ke svým osobním údajům,
- na opravu nebo doplnění svých osobních údajů, jsou-li nepřesné nebo neúplné,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako dozorového úřadu, pokud máte za to, že
zpracování Vašich osobních údajů porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu projednávání a posuzování návrhu na ocenění a
v případě udělení ocenění po dobu předávání ocenění a po dobu zveřejnění zprávy o ocenění na webu
města a následně až do doby provedení skartačního řízení a archivace daných dokumentů podle zákona.
Bližší informace ke zpracování osobních údajů městem Uherské Hradiště naleznete na adrese
http://www.mesto-uh.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.
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