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Přihláška do soutěže „KONA JEDE NA VYSOKOU“ 

Škola   

Fakulta   

Název týmu   

Zaměření (téma) projektu  

Složení týmu: 

Jméno Studijní obor Ročník 

Osobní údaje - souhlas* 

  Podpis** účel 
realizace 
soutěže 

účel 
propagace 

soutěže 

     A  /  N A  /  N   

     A  /  N A  /  N   

     A  /  N A  /  N   

     A  /  N A  /  N   

     A  /  N A  /  N   

     A  /  N A  /  N   

     A  /  N A  /  N   

     A  /  N A  /  N   

     A  /  N A  /  N   

     A  /  N A  /  N   

Kontaktní osoba (jeden z členů týmu): 

Jméno   

Kontakt (e-mail, telefon)   

Odborný garant: 

Jméno  

Funkce  

Kontakt (e-mail, telefon)  

Datum, podpis  

* Zakroužkujte: A = uděluji souhlas, N = neuděluji souhlas; Podpisem výše uvedené osoby potvrzují, že se seznámily s Informacemi o zpracování osobních 
údajů a potvrzují, zda s jejich zpracováním souhlasí. 

** Svým vlastnoručním podpisem výše uvedené osoby potvrzují, že se seznámily s pravidly soutěže a podmínkami pro použití fotografií a audiovizuálních 
záznamů a že s nimi souhlasí. 

Výše uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí přihlášky. 

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 31.10.2020 na email: dana.petrovska@hyundai-motor.cz
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Podmínky použití fotografií a audiovizuálních záznamů  
a 

podmínky zpracování osobních údajů  
v rámci soutěže „KONA JEDE NA VYSOKOU“ 

 
 

I. Podmínky použití fotografií a audiovizuálních záznamů 
 
V souvislosti s poskytováním fotografií a audiovizuálních záznamů do soutěže „KONA JEDE NA VYSOKOU“ (dále jen 
„soutěž“) pořádané společnostmi Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., se sídlem Průmyslová zóna Nošovice, 
Hyundai 700/1, 739 51 Nižní Lhoty, IČO: 27773035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
sp. zn. C 41484 (dále jen „HMMC“) a Hyundai Motor Czech s.r.o., IČO: 28399757, se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 
Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 138784 (společně dále jen 
„pořadatelé“), prohlašuji následující:  

1. Jakožto člen soutěžního týmu (dále jen „účastník“), příp. odborný garant soutěžního týmu, souhlasím s tím, aby 
fotografie a audiovizuální záznamy, které soutěžní tým poskytne do soutěže, případně které v souvislosti se soutěží 
pořídí pořadatelé či jimi pověřená osoba, byly pořadateli použity k realizaci soutěže a k její propagaci, zejména jejich 
zveřejněním na sociálních sítích, internetových stránkách, intranetu a zaměstnaneckých portálech (a jiných aplikacích 
a IT systémech) pořadatelů, jakož i na propagačních materiálech a ve firemních časopisech a ve firemních TV 
pořadatelů, a to bez nároku na jakoukoli odměnu či kompenzaci. 

2. Společně s dalšími členy soutěžního týmu se jakožto účastník zavazuji poskytnout do soutěže pouze fotografie 
a audiovizuální záznamy, k nimž máme práva opravňující nás k jejich užití v soutěži pro účely uvedené v tomto 
dokumentu a na nichž neváznou jakákoliv práva třetích osob, ledaže takové třetí osoby byly prokazatelně informovány 
o podmínkách užití fotografií a audiovizuálních záznamů a podmínkách zpracování osobních údajů, jak jsou uvedeny 
v tomto dokumentu, a prokazatelně udělily veškeré potřebné souhlasy.  

Pořadatelé nepřebírají jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií a audiovizuálních záznamů poskytnutých účastníkem, 
resp. soutěžními týmy, za porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografiích a audiovizuálních záznamech 
či užitím fotografií a audiovizuálních záznamů v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý účastník, resp. 
soutěžní tým, je povinen při pořizování a poskytnutí fotografií a audiovizuálních záznamů postupovat v souladu s 
právními předpisy, dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména jejich práv na soukromí a práv na ochranu 
osobnosti a ochranu osobních údajů. Poskytnutím fotografie do soutěže dává účastník, resp. soutěžní 
tým, vůči pořadatelům jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a souhlasí s tím, že zcela odpovídá za 
porušení těchto práv. 

II. Informace o zpracování osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním 
 
V souvislosti s poskytováním fotografií do soutěže účastník, příp. odborný garant, jakožto subjekt údajů, prohlašuje, že 
byl ze strany pořadatelů, jakožto společných správců osobních údajů, informován ve smyslu článků 13 a 14 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) 
o zpracování svých osobních údajů, ke kterému dochází ze strany pořadatelů z důvodu realizace soutěže. 
  
Jaký je účel zpracování osobních údajů? 
 
HMMC zpracovává osobní údaje účastníků a odborných garantů: 

a) za účelem realizace a vyhodnocení soutěže (dále jen „realizace soutěže“); 
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b) za účelem propagace soutěže a pořadatelů, a to prostřednictvím zveřejňování informací o účastníku, řešení 
soutěžního úkolu, fotografií a audiovizuálních záznamů zachycujících podobiznu účastníka na sociálních sítích, 
internetových stránkách, intranetu a zaměstnaneckých portálech (a jiných aplikacích a IT systémech) pořadatelů, 
jakož i na propagačních materiálech a ve firemních časopisech a ve firemních TV pořadatelů (dále jen 
„propagace“). 
 

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány? 
 
Pro výše uvedené účely budou zpracovávány následující osobní údaje: údaje o osobách uvedené v přihlášce do soutěže, 
fotografie a audiovizuální záznamy zachycující podobiznu subjektu údajů, řešení soutěžního úkolu, informace 
o výsledcích soutěže, případně další údaje, které subjekt údajů dobrovolně sdělí pořadatelům. 
 
Jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány? 
 
Osobní údaje budou uchovány a zpracovávány po dobu 3 let ode dne ukončení soutěže (vyhlášení výsledků). Po uplynutí 
této doby budou osobní údaje zlikvidovány (případně anonymizovány), pokud pro takové uchovávání nebudou existovat 
zákonné důvody. 
Jaký je právní důvod pro zpracování? 
 
Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je založeno na souhlasu subjektu údajů. 
 
V případě udělení souhlasu má subjekt údajů právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, 
a to i vůči jednotlivému způsobu zpracování osobních údajů uvedenému výše. 
 
Zpracování osobních údajů pro účel realizace soutěže je však nezbytné pro účast účastníka, resp. jeho soutěžního týmu, 
v soutěži. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účel tak nebude možné pokračování 
účastníka, resp. soutěžního týmu, v soutěži. 
 
 
Dochází k plně automatizovanému rozhodování? 
 
HMMC zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky. Při 
automatizovaném zpracování osobních údajů však není používáno automatizované rozhodování, které by mohlo mít 
dopad na práva subjektů údajů. 
  

Jsou zpracovávané osobní údaje v bezpečí? 
 
Vzhledem k účelům a způsobům zpracování osobních údajů, zahrnujícího jejich zveřejnění, je správce schopen osobní 
údaje zabezpečovat pouze tam, kde je to fakticky možné a kde má nad osobními údaji kontrolu. Po zveřejnění osobních 
údajů již správce nemá nad osobními údaji plnou kontrolu a nelze tedy zabránit tomu, aby třetí osoby se zveřejněnými 
osobními údaji dále nakládaly, a to případně i nedovoleným způsobem (například včetně neoprávněného ukládání, 
použití, zpřístupňování, šíření, pozměňování), bez ohledu na to, zda dojde k ukončení zpracování osobních údajů 
správcem. 
 
Tam, kde je to fakticky možné, je ochrana osobních údajů v HMMC organizačně a technicky zabezpečena v souladu 
s příslušnými právními předpisy. Srovnatelnou úroveň zabezpečení osobních údajů zajišťují i všichni zpracovatelé 
osobních údajů, kteří osobní údaje pro HMMC zpracovávají. 
 
Tam, kde je to fakticky možné, jsou osobní údaje pod stálou fyzickou i elektronickou kontrolou. HMMC disponuje 
moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu 
zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před 
jiným možným zneužitím. 
 
Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých 
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povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. 
 
Osobní údaje mohou být předány externím partnerům a poradcům HMMC (např. dodavatelům, právníkům, auditorům, 
poskytovatelům IT řešení apod.), pokud pro to bude existovat oprávněný zájem HMMC nebo třetí osoby. Dále mohou být 
osobní údaje předány orgánům veřejné správy a dalším institucím, pokud to vyplývá z právního předpisu. 
  

Jaká jsou práva subjektu údajů? 
 
V souladu s příslušnými právními předpisy, zejm. články 15 až 21 GDPR může subjekt údajů uplatnit svá dále uvedená 
práva: 

- právo na přístup k údajům, které o něm HMMC zpracovává, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo 
požadovat opravu nepřesných či neúplných údajů; 

- právo vznést námitku proti zpracování jeho údajů v souladu s článkem 21 GDPR; 

- právo podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz; 

- právo na výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Škola: 
	Fakulta: 
	JménoRow1: 
	Studijní oborRow1: 
	JménoRow2: 
	Studijní oborRow2: 
	JménoRow3: 
	Studijní oborRow3: 
	JménoRow4: 
	Studijní oborRow4: 
	JménoRow5: 
	Studijní oborRow5: 
	JménoRow6: 
	Studijní oborRow6: 
	JménoRow7: 
	Studijní oborRow7: 
	JménoRow8: 
	Studijní oborRow8: 
	JménoRow9: 
	Studijní oborRow9: 
	JménoRow10: 
	Studijní oborRow10: 
	KontaktniOsoba: 
	Ročník3: 
	Ročník1: 
	Ročník2: 
	Ročník4: 
	Ročník5: 
	Ročník6: 
	Ročník7: 
	Ročník8: 
	Ročník9: 
	Ročník10: 
	KontaktniOsoba_Kontakt: 
	Garant: 
	Garant_Kontakt: 
	Garant_Datum_podpis: 
	Garant_Funkce: 
	Téma_projektu: 
	Název_týmu: 


