Přihláška do soutěže „Graffiti“
Kontaktní údaje soutěžícího:
Jméno a příjmení* ……………………………………………………………………

Věk* ……..………….....

Kontaktní adresa* …………………………………………………………………………………………………………
E-mail* …………………………………………………………………………………….

Mobil*…………………………………………

Jste-li žákem či studentem školy, vyplňte níže uvedené:
Oficiální název školy/instituce ………………………………………………………………………………………………….
Adresa školy/instituce ……………………………………………………………………………………………………………..

Přihlašuji se do soutěže „Graffiti“ s *………. ks návrhu/ů (uvést počet návrhů, které jsou zaslány
do soutěže).
Uvést názvy soutěžních návrhů*………………………………………………………………………………………………………
Do soutěže budou zařazeny grafické návrhy graffiti nakreslené či vytištěné na papíře ve formátu
A4 či A3, které společně s přiloženou podepsanou přihláškou a vlastním seznamem sprejů/trysek
vloží účastník do obálky, kterou uzavře a označí nápisem: ,,Soutěž: graffiti – NEOTVÍRAT“ a
doručí na podatelnu MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov či vloží do schránky u
hlavního vchodu městského úřadu, nebo zašlou poštou na tutéž adresu v termínu do 23. 5. 2022.
Vyhlašovatel soutěže dodá 30 vybraným účastníkům spreje a trysky, pro různě široké stopy,
v jednotném případě do výše 3 000 Kč na návrh, které budou určeny pro tvorbu graffiti v rámci této
soutěže. Vzniknou-li účastníkovi náklady přesahující částku 3 000 Kč, musí si účastník zbylý materiál
hradit na vlastní náklady. Každý účastník, který postoupí do druhého kola, bude o této skutečnosti
informován úředníkem odboru správy majetku MěÚ. Spreje a trysky budou účastníkovi objednány na
základě jeho předloženého vlastního seznamu, který bude součástí podané přihlášky a návrhu. Spreje
lze vybrat pouze z jednoho z níže uvedených e-shopů:
• Montana-cans.cz: https://www.montana-cans.cz/cs/,
• Graffneck s.r.o.: https://graffitistore.cz/,
• Pantograff art store: https://www.barvyvespreji.cz/.
Seznam sprejů/trysek musí obsahovat identifikační údaje zboží a jeho částku, jméno a příjmení
účastníka a název návrhu, ke kterému se seznam vztahuje.
Žádáme účastníky, aby návrhy byly podepsány (jméno, příjmení) na zadní straně návrhu
v pravém dolním rohu včetně uvedení názvu návrhu. Bude-li žadatel zasílat více návrhů, je
nutné, aby ke každému návrhu byl přiložen vlastní seznam sprejů/trysek.
Beru na vědomí, že podpisem přihlášky se zavazuji k realizaci díla v termínu 13. – 24. 6. 2022.
V odůvodněných případech lze ze soutěže odstoupit s vědomím vyhlašovatele.
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo na zveřejnění díla/děl na webových stránkách a sociálních sítí
města Sokolov či jiných médií.
Zakroužkujte jednu z uvedených možností*:
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Souhlasím/nesouhlasím se zveřejněním svého jména ke zhotovenému graffiti dílu na webových
a sociálních stránkách města Sokolov či jiných médií.
Město Sokolov, jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EU
č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tímto prohlašuji, že souhlasím
se zpracováním osobních údajů za účelem soutěže a následnému zveřejnění.
Zpracování výše uvedených osobních údajů bude prováděno výlučně pro účely soutěže včetně
možného seznámení veřejnosti se zaslanými soutěžními díly.
Odesláním této přihlášky do soutěže „Graffiti“ prohlašuji, že veškeré osobní údaje, které poskytuji
správci osobních údajů, jsou pravdivé a přesné a že jsem byl informován o tom, pro jaký účel jsou
zpracovány.
Prohlašuji, že jsem se obeznámil s podmínkami soutěže i s poučením o zpracování osobních údajů
a všechny údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé.

V Sokolově dne* …………………..

podpis účastníka* ………………………………………

Všechny údaje označené * jsou povinné.
Případné dotazy budou zodpovězeny na tel. č. 354 228 264, e-mail tomas.randa@mu-sokolov.cz
nebo na tel. č. 354 228 240, e-mail: leona.mlejnkova@mu-sokolov.cz
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Poučení o zpracování osobních údajů
(podle článků 13 a 14 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 (dále též
„Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)
Správcem osobních údajů je:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČO: 00 259 586, ID datové schránky: 6xmbrxu
e-mail: epodatelna@mu-sokolov.cz
e-mail na pověřence pro ochranu OÚ: marek.klimes@mu-sokolov.cz

Účely zpracování
Primárním účelem zpracování osobních údajů je výlučně zpracování osobních údajů pro účely soutěže
„Graffiti“ včetně možného seznámení veřejnosti se soutěžními zhotovenými graffiti díly na webových
a sociálních stránkách města Sokolov či jiných médií.
Právní základ zpracování
Zpracování osobních údajů (jména, příjmení, věk, kontaktní adresa, e-mail, telefon, škola)
se uskuteční na základě uděleného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů.
Upozorňujeme, Fyzická osoba má právo u města jakožto správce osobních údajů:
a) požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, (čl. 15 Nařízení),
b) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů založeno
na čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení,
že pokud právním důvodem zpracování osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas
kdykoliv odvolat na výše uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Důvod poskytnutí osobních údajů, povinnost poskytnutí osobních údajů a důsledky neposkytnutí
těchto údajů
Důvodem poskytnutí osobních údajů je zpracování osobních údajů za účelem účasti v soutěži
„Graffiti“ a následného zveřejnění zhotoveného graffiti díla či graffiti děl spolu se jménem
a příjmením na webových a sociálních stránkách města Sokolov či jiných médií. V případě
neposkytnutí osobních údajů se nemůže zájemce účastnit soutěže.
Kategorie dotčených osobních údajů
Jméno, příjmení, věk, kontaktní adresa, e-mail, telefon, škola.
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům správce, a to pouze v míře
nezbytné pro účely zpracování.
Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci
Správce osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci nepředává.
Doba, po níž budou údaje zpracovávány
Osobní údaje bude správce osobních údajů zpracovávat po dobu 5 let.
Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování
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Nedochází.
Poučení o právech subjektů údajů
c) požadovat opravu či doplnění osobních údajů (čl. 16 Nařízení),
d) požadovat výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 Nařízení),
e) požadovat omezení zpracování údajů (čl. 18 Nařízení),
Tato výše uvedená práva jsou limitována zákonnými povinnostmi správce při zpracování osobních
údajů.
Subjekt údajů má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to,
že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů.
Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými
ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
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