Prihláška
individuálna
do súťaže „Cena prof. Karla Veselého 2022“
osobné údaje súťažiaceho
akademické tituly
meno
priezvisko
trvalý pobyt
číslo zápisu do
zoznamu členov KR
e-mail
mobil
údaje o reštaurátorskej realizácii prihlasovanej do súťaže
názov realizácie
špecializácia reštaurovania
(skratka, napr. S1, M1, U1)

predmet realizácie

NKP hnuteľná

NKP nehnuteľná

zbierkový predmet

údaje o predmete
reštaurovania NKP
údaje o predmete
reštaurovania zbierkový
predmet (ZP)
vlastník predmetu
reštaurovania
rok začatia realizácie
rok ukončenia realizácie

Plocha/maliarske umenie

názov NKP
číslo zápisu v ÚZPF
názov ZP
evid. číslo ZP

kategória súťaže
Priestor/sochárske umenie Funkcie/Úžitkové umenie
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Prílohy k prihláške
(reštaurátorské dokumentácie)
1.
2.
3.

Vyhlasujem, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a úplné.
Beriem na vedomie, že organizátorom súťaže je Komora reštaurátorov, Lermontovova 8,
811 05 Bratislava, IČO: 31 751 156.
Vyhlasujem, že som sa oboznámil s podmienkami a pravidlami súťaže uvedenými vo
vyhlásení súťaže „Cena prof. Karla Veselého 2022“ a v štatúte súťaže „Cena prof. Karla
Veselého“ z 1. apríla 2021, ktorým som porozumel a súhlasím s nimi.
Beriem na vedomie, že ceny pre súťažiacich poskytnuté organizátorom súťaže predstavujú
ceny pred zdanením a organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové
povinnosti vyplývajúce z prijatia ceny súťažiacimi podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov.
Za účelom prezentácie súťaže a za účelom vlastnej prezentácie prihlásenej reštaurátorskej
realizácie do súťaže sa zaväzujem poskytnúť organizátorovi súťaže fotografie z tejto
reštaurátorskej realizácie a na čas trvania súťaže udeľujem organizátorovi súťaže bezodplatný
súhlas (licenciu) na ich použitie spôsobom podľa §19 ods. 4 písm. f) bod 3 v spojení s §27 ods. 1 a
§ 30 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
Za účelom prezentácie súťaže a za účelom vlastnej prezentácie prihlásenej reštaurátorskej
realizácie do súťaže sa zaväzujem poskytnúť organizátorovi súťaže svoju stručnú charakteristiku
doterajšieho profesijného pôsobenia v oblasti konzervovania a reštaurovania.
Dátum podania prihlášky:

vlastnoručný podpis súťažiaceho
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Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov
Dolu podpísaný súťažiaci
akademické tituly
meno
priezvisko
týmto udeľujem súhlas v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizátorovi súťaže Komora reštaurátorov, Lermontovova 8,
811 05 Bratislava, IČO: 31 751 156 (ďalej len „prevádzkovateľ“) na spracúvanie osobných údajov
v informačnom systéme prevádzkovateľa pre nasledovné účely:
1.

účel spracúvania osobných údajov:
zoznam osobných údajov:

2.

účel spracúvania osobných údajov:

zoznam osobných údajov:

3.

účel spracúvania osobných údajov:

zoznam osobných údajov:
4.

účel spracúvania osobných údajov:

zoznam osobných údajov:

5.

účel spracúvania osobných údajov:

zoznam osobných údajov:

1. organizovanie a vyhodnocovanie súťaže o Cenu prof.
Karla Veselého 2022
akademické tituly, meno, priezvisko, trvalý pobyt, email, mobilné číslo
2. zverejnenie prihlásených návrhov do súťaže o Cenu
prof. Karla Veselého 2022 na webovom sídle
prevádzkovateľa a na profiloch prevádzkovateľa na
sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram)
akademické tituly, meno, priezvisko, stručná
charakteristika doterajšieho profesijného pôsobenia
3. zverejnenie výsledkov súťaže o Cenu prof. Karla
Veselého 2022 na webovom sídle prevádzkovateľa a na
profiloch prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (napr.
Facebook, Instagram)
akademické tituly, meno, priezvisko
4. slávnostné vyhlásenie súťaže o Cenu prof. Karla
Veselého
2022
a vyhotovovanie
obrazových
a zvukovo-obrazových záznamov
akademické tituly, meno, priezvisko, stručná
charakteristika doterajšieho profesijného pôsobenia,
fyzické a fyziologické charakteristické znaky
5. zverejnenie víťazov a súťažiacich umiestnených na
druhom a treťom mieste súťaže o Cenu prof. Karla
Veselého 2022 po jej skončení na webovom sídle
prevádzkovateľa a na profiloch prevádzkovateľa na
sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram)
akademické tituly, meno, priezvisko

Doba poskytnutia súhlasu:
Osobné údaje budú prevádzkovateľom spracúvané po dobu trvania súťaže o cenu Prof. Karla Veselého 2022. Po
skončení súťaže prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje súťažiacich, ktorí sa v súťaži umiestnili na prvých
troch miestach v rozsahu meno, priezvisko a nadobudnuté akademické tituly. Po skončení súťaže o Cenu prof.
Karla Veselého 2022 prevádzkovateľ bude na svojom webovom sídle a na profiloch prevádzkovateľa na
sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram) zverejňovať obrazové a zvukovo-obrazové záznamy, ktoré boli
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vyhotovené zo slávnostného odovzdávania ceny. Osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného
rozhodovania, nebudú predmetom profilovania a ani nebudú prenášané do tretích krajín.
Beriem na vedomie, že ako dotknutá osoba mám v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov nasledovné
práva:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

požadovať prístup k svojim osobným údajom,
na presnosť svojich osobných údajov,
na opravu svojich osobných údajov,
na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov,
namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov,
na vymazanie svojich osobných údajov,
na podanie sťažnosti príslušnému orgánu dozoru nad ochranou osobných údajov, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Tiež beriem na vedomie, že v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania mojich osobných údajov
alebo uplatnenia vyššie uvedených mojich práv môžem kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom kancelárie
komory alebo elektronickým spôsobom na e-mailovú adresu zodpovednaosoba@restauro.sk.

Vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že prevádzkovateľovi udeľujem výslovný
a bezvýhradný súhlas, aby spracúval moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na
uvedené účely a počas vyššie uvedenej doby. Tiež potvrdzujem, že ako dotknutá osoba mám
právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, pričom beriem na vedomie skutočnosť, že odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sa uskutočnilo na
základe môjho súhlasu pred jeho odvolaním.

V ................................... dňa ................................ 2022.

vlastnoručný podpis súťažiaceho
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