
 

 
 

PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE MŠMT 
Přihláška do okresního kola 

 
Název soutěže: 
 

 

Kategorie:  
Adresa školy: 
celý název + kontakt 

 

 

Třída:  
Jméno + kontakt na 
připravujícího učitele: 
 

 

Jméno a příjmení 
soutěžícího + email: 
 

 

Datum narození:  
Adresa (bydliště): 
 
 

 

Školní kolo  
počet bodů: 

 

Školní kolo 
počet soutěžících: 

 

Připomínky: 
Email soutěžícího: 
 
 
 

 

Podpis ředitele školy: 
 
Odesláno/datum: 

 
 

 
Organizátor okresních kol: 
Helena Sedláčková 
Středisko volného času Krnov, Dobrovského 16, 794 01 Krnov 
E-mail: msmt@svckrnov.cz 
Tel.: 775 055 219 
 

 



 

 

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – soutěže vyhlašované MŠMT 

 

Účast žáka v soutěži je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) [dále jen „školský zákon“] a vyhlášce Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č. 

55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání [dále jen „vyhláška“] 

dobrovolná a je tak podmíněna souhlasem zákonného zástupce žáka.  

 

Organizátor je dle § 111 odst. 2 a § 112 školského zákona zmocněn k organizování soutěží a je oprávněn zpracovávat osobní 

údaje žáků, které jsou nezbytné pro organizaci soutěže. Organizátor je při zpracování osobních údajů povinen dodržovat 

platné právní předpisy, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).  

 

Osobní údaje žáka budou organizátorem za účelem organizace soutěže zpracovávány v rozsahu: 

jméno, příjmení, datum narození, škola, kterou žák navštěvuje, e-mailová adresa. 

Mimo výše uvedených osobních údajů žáků budou organizátorem za účelem organizace soutěže zpracovávány také osobní 

údaje odpovědných pedagogů v rozsahu: 

e-mailová adresa, telefonní číslo.  

Osobní údaje žáků budou předávány za účelem organizace soutěže předávány dalším subjektům, které se na základě 

školského zákona a vyhlášky podílí také na organizaci soutěže, zejména střediskám volného času a poskytovatelům dotací. 

Jiné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu, kromě shora uvedených, organizátor osobní 

údaje žáka a odpovědných pedagogů neposkytne. Organizátor nemá v úmyslu předat osobní údaje žáka a odpovědných 

pedagogů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

Osobní údaje žáka a odpovědných pedagogů budou zpracovávány automatizovaně v elektronické i listinné formě. 

Osobní údaje žáka a odpovědných pedagogů budou zpracovávány zpracovateli osobních údajů uvedenými níže v přihlášce, 

kteří se podílejí na organizaci soutěže.  

Žák a odpovědní pedagogové mají právo požádat organizátora o poskytnutí informace o zpracování jejich osobních údajů. 

Žák a odpovědní pedagogové mají právo, aby organizátor opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají.  

Žák a odpovědní pedagogové mají právo, aby organizátor vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, pokud 

je dán některý z důvodů stanovených GDPR.   

Žák a odpovědní pedagogové mají právo, aby organizátor omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených 

GDPR. 

Žák a odpovědní pedagogové mají právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jich týkají, v případech 

stanovených GDPR. 

Žák a odpovědní pedagogové mají právo získat osobní údaje, které se jich týkají, jež poskytli organizátorovi, ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, v případech stanovených GDPR. 

Žák a odpovědní pedagogové mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na: www.svckrnov.cz 

Délka archivace osobních údajů: 5 let 

 

 


