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Príloha č. 1 

 
Karta účasti 

na 12. Medzinárodnej súťaži tradičnej hračky „Modrý svet“ 
 

realizovanej v rámci mikroprojektu „TransEtno – prenos poľských a slovenských hračkárskych tradícií” 
spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu 

 INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020 a zo štátneho rozpočtu  
 

VYPLŇTE ČITATEĽNE VEĽKÝMI PÍSMENAMI 
 
AUTOR 
 

meno a priezvisko 

 
 

 

KATEGÓRIA  
 

 deti – tradičná hračka     deti – hračka inšpirovaná tradíciou 
 
 dospelí – tradičná hračka      dospelí – hračka inšpirovaná tradíciou 
 

PRIHLÁSENÉ PRÁCE 
 

p.č. názov stručný opis 

1.  
 
 

 

2.  
 
 

 

3.  
 
 

 

 

KOREŠPONDENČNÉ ÚDAJE 
 

meno a priezvisko adresa telefónne číslo e-mailová adresa 
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Vyhlásenia 
 
 Vyhlasujem, že som si prečítal Všeobecné podmienky 12. Medzinárodnej súťaže tradičnej hračky 
„Modrý svet“, ktorá sa bude konať v rámci mikroprojektu „TransEtno – prenos poľských  
a slovenských hračkárskych tradícií” spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  
v rámci programu INTERREG. Program V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020 a zo štátneho rozpočtu, 
súhlasím s týmito pravidlami a zaväzujem sa dodržiavať ustanovenia v nich uvedené. 
 
 Vyhlasujem, že mám úplné osobné a majetkové autorské práva k prihlásenému dielu a že 
predložené dielo neporušuje práva tretích osôb. A v prípade, že tretie strany uplatnia nároky na 
predloženú súťažnú prácu vo vzťahu k ROK / Oks, zaväzujem sa, že sa k veci pripojím a uhradím 
všetky náklady, ktoré vzniknú ROK / Oks v súvislosti s porušením autorských práv tretích strán.  
 
 Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov organizátormi 12. Medzinárodnej súťaže 
tradičnej hračky „Modrý svet“ s cieľom uskutočnenia a realizácie súťaže a zároveň vyhlasujem, že 
som si prečítal / prečítala informačné doložky pripojené k tejto Karte účasti. 
 
 Súhlasím so zverejnením môjho mena a priezviska ako účastníka súťaže (tradičné a elektronické 
médiá, sociálne siete).  
 
 Súhlasím s bezplatným, časovo a územne neobmedzeným, viacnásobným použitím a rozširovaním 
mojej podobizne a súťažnej práce, zaznamenanej počas súťaže pomocou zariadení na záznam obrazu 
a zvuku, v elektronických médiách, najmä na webových stránkach a sociálnych sieťach, v tlači, 
brožúrach, letákoch, informačných vestníkoch ako aj prostredníctvom akýchkoľvek iných mediálnych/ 
informačných distribučných kanálov s cieľom propagovať aktivity ROK a Oks, vrátane obehu kópií, na 
ktorých bola tato podobizeň alebo súťažná práca zaznamenaná, a ich reprodukcie všetkými súčasne 
dostupnými technikami a metódami (najmä pokiaľ ide o využívanie: a) v oblasti záznamu  
a reprodukcie – výroba neobmedzeného počtu kópií ľubovoľnou technikou vrátane tlače, 
reprografických, audiovizuálnych, magnetických záznamov a digitálnych technológií; b) v oblasti 
šírenia iným spôsobom – verejné vystavovanie, zobrazenie, reprodukcia, vysielanie, opätovné 
vysielanie aj na internete, uloženie do pamäte počítača, zasielanie prostredníctvom multimediálnej 
siete vrátane internetu a ďalšie verejné sprístupnenie a to takým spôsobom, aby k nim mal každý 
prístup na mieste a v čase, ktorý si sam zvolí); súčasne bezplatne prenášam vlastníctvo súťažnej práce 
na ROK, ktorý je oprávnený ju bezplatne previesť na organizáciu, ktorá pomáha ľuďom s autistickým 
syndrómom – Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy Bielsko-Biała. Podobizeň a súťažnú 
prácu je možné použiť na všetky druhy elektronického spracovania obrazu, rámovania a kompozície 
obrazu bez akejkoľvek nutnosti odsúhlasenia konečného produktu, avšak nie vo formách, ktoré sú 
urážlivé alebo všeobecne považované za neetické. 
 
 Súhlasím s uplatňovaním mojich osobných autorských práv ROK a Oks pri rozhodovaní  
o nedotknuteľnosti obsahu a formy súťažného diela; rozhodovaní o prvom verejnom sprístupnení 
súťažného diela; rozhodovaní o dohľade nad tým, ako sa súťažná práca využíva. Súhlasím s tým, že 
ROK a Oks budú si môcť bezplatne využívať súvisiace práva na súťažné práce (súhlas vzťahuje sa na 
ich celok ako aj na všetky ich časti) v oblastiach použitia uvedených v čl. 50 zákona o autorských 
právach a príbuzných právach, v elektronických médiách, najmä na webových stránkach a sociálnych  
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sieťach, bez časového, kvantitatívneho alebo územného obmedzenia, s cieľom propagácie činnosti 
ROK a Oks. 
 
 
Miesto, dátum      Čitateľný podpis účastníka* 
 
 
________________________________   ________________________________ 
 
 
Ako rodič / zákonný zástupca maloletého účastníka súhlasím s vyššie uvedenými podmienkami. 
 
 
Miesto, dátum      Čitateľný podpis zákonného zástupcu* 
 
 
________________________________   ________________________________ 
 
 
*Ak má maloletý účastník menej ako 16. rokov, súhlasiť musí rodič / zákonný zástupca. Ak má maloletý účastník viac ako 16. rokov, súhlasiť 
musí účastník aj rodič / zákonný zástupca. 
 
 
Informačné doložky 
 
I. Spracovanie osobných údajov v súvislosti so súťažou 
 

Na základe článku 13 ods. 1 a ods. 2 všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46 / ES (GDPR), informujeme že: 
 

1. Správcom vašich osobných údajov je Regionalny Ośrodek Kultury so sídlom v meste Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 8, 43-300 
Bielsko-Biała, Regon (IČO): 000283222. Kontakt so Správcom osobných údajov je možný na telefónnom čísle (+48) 33 822 05 
93 alebo na e-mailovej adrese: rok@rok.bielsko.pl 
2. V záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov je možné kontaktovať úradníka zodpovedného za ochranu 
osobných údajov na telefónnom čísle (+48) 33 822 05 93 alebo e-mailom na adrese: iod@rok.bielsko.pl, 
3. Vaše osobné údaje budú spracované na ciele: 
a) súvisiace s realizáciou súťaže na základe výslovného súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR 
b) súvisiace s plnením zákonných povinností, ako sú: poistenie, účtovníctvo a dane, archivácia, podľa čl. 6 ods. 1 písm.  
c) GDPR 
c) s cieľom realizácie oprávnených záujmov Správcu vrátane obrany pred akýmkoľvek nárokom alebo uplatňovaním 
možných nárokov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR 
4. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, ale odmietnutie poskytnutia týchto údajov vám znemožní účasť  
v súťaži. 
5. Údaje bude Správca uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov a povinností vyplývajúcich  
z jednotlivých právnych ustanovení – dovtedy, kým si Správca nesplní potrebnú zákonnú povinnosť, ktorá mu prináleží.  
V prípade spracovania údajov na základe výslovného súhlasu - do doby jeho odvolania alebo s okamihom jeho odvolania 
ďalšia archivácia po dobu nevyhnutnú pre prípadné uplatnenie práv a nárokov. 
6. Správca je oprávnený odovzdať vaše osobné údaje tretím stranám na ciele a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie 
povinností vyplývajúcich z právnych ustanovení vrátane Sociálnej poisťovne, daňového úradu, kontrolného, dozorného 
alebo audítorského orgánu a na riadne plnenie úloh Správcu a v súvislosti s uzatvorenou zmluvou, t. j. subjektom 
podporujúcim Správcu v jeho činnostiach: poskytovatelia poštových a kuriérskych služieb, poskytovatelia právnych  
a poradenských služieb, poskytovatelia služieb IT, subjekty vykonávajúce platobné činnosti (banky, finančné inštitúcie). 
Osobné údaje možno tiež preniesť do príslušnej finančnej inštitúcie (Združenie Región Beskydy, Beskydy, minister fondov  
a regionálnej politiky), aby sa overila správnosť použitia získaných prostriedkov. 
7. Osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín / medzinárodných organizácií. 



 

 Mikroprojekt „TransEtno – prenos poľských a slovenských hračkárskych tradícií” 
je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu  

INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020 a zo štátneho rozpočtu  

 
8. S výhradou obmedzení vyplývajúcich z GDPR a ďalších právnych ustanovení máte právo požadovať o prístup k vašim 
osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo na prenos údajov, právo namietať 
proti spracúvaniu a právo na odvolanie súhlasu v ľubovoľnom momente, ak je spracovanie založené na vašom súhlase. 
9. Ďalej by sme vás chceli informovať, že máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak podľa vášho názoru bude 
spracovaním vašich osobných údajov porušené ustanovenie GDPR. 
10. Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovacieho procesu vrátane profilovania, a teda 
nebudú vyvolávať právne účinky. 
 
II. Spracovanie osobných údajov v rámci európskych fondov 
 

1. Správcom údajov poskytnutých v rámci účasti na Programe cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 
2014–2020 je Minister fondov a regionálnej politiky. Tieto údaje boli zverené na spracovanie Združeniu „Región Beskydy“ 
(ďalej len Euroregión) a na ďalšie spracovanie VÚC Žilina. Kontakt s úradníkom, ktorý je zodpovedný za ochranu osobných 
údajov Správcu IOD je možný na adrese ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa alebo na e-mailovej adrese IOD@miir.gov.pl. 
2. Informačná doložka je k vašej dispozícii na webovej stránke spravovanej Ministerstvom fondov a regionálnej politiky 
(predtým: Ministerstvo investícií a rozvoja) na adrese: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ogolne-zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-
ramach-funduszy-europejskich/ 
3. Správcom údajov zhromaždených v systéme ICT Generátor žiadostí a zúčtovaní (prostredníctvom ktorého sa pripravuje, 
predkladá a odosiela žiadosť o spolufinancovanie a správy o implementácii, vedie sa korešpondencia, poskytujú sa 
elektronické verzie dokumentov) je Euroregión. Kontakt s úradníkom, ktorý je zodpovedný za ochranu osobných údajov IOD 
Správcu je možný na adrese ul. Widok 18/1–3, 43-300 Bielsko-Biała alebo na e-mailovej adrese: biuro@euroregion-
beskidy.pl. 
4. Osobné údaje sa spracúvajú v rámci nasledujúcich zberov: Generátor žiadostí a zúčtovaní – rozsah osobných údajov je 
uvedený v „Používateľskej príručke“ dostupnej na webovej stránke Euroregiónu http://www.euroregion-
beskidy.pl/mikroprojekty/interreg-pl -sk/generátor/ 
5. Osobné údaje budú spracúvané s cieľom vybavovania žiadostí a zúčtovaní predložených žiadostí v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP – čl. 6 ods. 1 
písm. b) GDPR 
6. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, ale odmietnutie poskytnutia týchto údajov vám znemožní účasť  
v Programe. 
7. Údaje bude Správca uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov a povinností vyplývajúcich  
z jednotlivých právnych ustanovení – dovtedy, kým si Správca nesplní potrebnú zákonnú povinnosť, ktorá mu prináleží.  
V prípade spracovania údajov na základe výslovného súhlasu – do doby jeho odvolania alebo s okamihom jeho odvolania 
ďalšia archivácia po dobu nevyhnutnú pre prípadné uplatnenie práv a nárokov. 
8. Správca je oprávnený odovzdať vaše osobné údaje tretím stranám na ciele a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie 
povinností vyplývajúcich z právnych ustanovení vrátane Sociálnej poisťovne, daňového úradu, kontrolného, dozorného 
alebo audítorského orgánu a na riadne plnenie úloh Správcu a v súvislosti s uzatvorenou zmluvou, t. j. subjektom 
podporujúcim Správcu v jeho činnostiach: poskytovatelia poštových a kuriérskych služieb, poskytovatelia právnych  
a poradenských služieb, poskytovatelia služieb IT, subjekty vykonávajúce platobné činnosti (banky, finančné inštitúcie). 
9. Osobné údaje možno tiež preniesť do príslušnej finančnej inštitúcie Ministerstvo fondov a regionálnej politiky (predtým: 
Ministerstvo investícií a rozvoja), aby sa overila správnosť použitia získaných prostriedkov. 
10. Osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín / medzinárodných organizácií. 
11. S výhradou obmedzení vyplývajúcich z GDPR a ďalších právnych ustanovení máte právo požadovať o prístup k vašim 
osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo na prenos údajov, právo namietať 
proti spracúvaniu a právo na odvolanie súhlasu v ľubovoľnom momente, ak je spracovanie založené na vašom súhlase. 
12. Ďalej by sme vás chceli informovať, že máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak podľa vášho názoru bude 
spracovaním vašich osobných údajov porušené ustanovenie GDPR. 
13. Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovacieho procesu vrátane profilovania, a teda 
nebudú vyvolávať právne účinky. 


