Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů,
uděluji souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa
a telefonní číslo, název organizace, název a bližší informace o přihlášeném projektu.
Souhlas uděluji správci Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s., organizaci se sídlem Praha 5,
Drtinova 557/10, PSČ 150 00, vedená u Městského soudu v Praze, O 1565, IČ 01467115, pro zpracování osobních údajů za účelem přihlášení projektu přispívajícího k naplňování Cílů udržitelného
rozvoje podle OSN do soutěže Ceny SDGs 2019.
Uděluji správci souhlas se zveřejněním všech detailů projektu vyplněných v přihlášce v případě, že:
■
Projekt bude vybrán odbornou porotou jako finalista kategorie Byznys nebo Veřejná sféra
za účelem sbírání hlasů veřejnosti.
■
Projekt vyhraje nebo se umístí mezi finálovými či semifinálovými projekty
■
Projekt bude vybrán k prezentaci jinou formou (zařazení projektu do programu slavnostního galavečera, na webové stránky projektu, do brožury příkladů dobré praxe, atp.)
Stanu-li se výhercem některého z ocenění Cen SDGs 2019 dle těchto pravidel, uděluji vyhlašovateli či jeho zástupci souhlas s využitím svého e-mailu i telefonního čísla rovněž pro to, abych byl
prostřednictvím těchto kontaktních údajů informován o své výhře. Stanu-li se výhercem některé
z Cen dle těchto pravidel, souhlasím s tím, že mé jméno, příjmení, (případně jméno některého
z mých kolegů zaštiťujícího oceněný projekt), popis projektu a název organizace, bude uvedeno
na webu www.globalnicile.cz za účelem zveřejnění jmen jednotlivých výherců či jiným způsobem,
jímž budou jména jednotlivých výherců veřejně komunikována, a taktéž bude veřejně vyhlášeno
v rámci slavnostního vyhlašování výherců 30. května 2019.
Současně beru na vědomí následující skutečnosti:
Osobní údaje bude zpracovávat přímo správce, organizace Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.
Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně, a to formou shromažďování a ukládání údajů do interní databáze, která bude přístupná pouze zpracovatelům a správci. Tato databáze
bude využita pro zpracování podkladů pro hodnocení odbornou porotou v soutěži Ceny SDGs 2019.
V uvedeném případě se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako subjekt údajů mám
na základě zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (tedy ve smyslu §12 zákona právo na poskytnutí informace o účelu zpracování,
rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích
osobních údajů) a právo na jejich opravu. Dále mám v případě, že zpracování bylo v rozporu se
zákonem, právo požadovat od správce nebo zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého
stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních
údajů. Pokud by mi správce nebo zpracovatel nevyhověl, mám právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

