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Vyplněním a odesláním této přihlášky do Přihlašovadla ChemQuestu VŠCHT Praha učitel/pedagogický dozor prohlašuje, že pod jeho
dohledem tým provedl demonstraci experimentu. Po dobu soutěže přebírá nad soutěžícími pedagogický dozor.
Vyplněním a odesláním této přihlášky do Přihlašovadla ChemQuestu VŠCHT Praha berou účastníci soutěže a jejich zákonní zástupci na
vědomí a souhlasí s následujícím:
Údaje poskytované v této přihlášce jsou osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen„Nařízení“).
Správce osobních údajů a účel zpracování
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (dále jen „VŠCHT Praha“), je jakožto správce osobních údajů oprávněna v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů a od 25. 5. 2018 v souladu s Nařízením zpracovávat Vaše osobní údaje uvedené v této přihlášce, a to pro účely Vaší
účasti na ChemQuestu. Pověřence pro ochranu osobních údajů VŠCHT Praha je možno kontaktovat na e-mailové adrese
gdpr.poverenec@vscht.cz. K poskytnutým osobním údajům má přístup VŠCHT Praha jako správce, vybraní zaměstnanci VŠCHT Praha a
případně smluvně zavázaný zpracovatel osobních údajů.
Právní důvody zpracování
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro vyřízení Vaší žádosti a případně zajištění Vaší účasti na ChemQuestu. V případě
neposkytnutí/nevyplnění osobních údajů v této přihlášce, nebude možné zařadit Vás jako účastníka ChemQuestu.
Rozsah a doba zpracování
Osobní údaje jsou pro výše uvedené účely zpracovávány v rozsahu a po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů.
Práva související s ochranou osobních údajů
Máte zejména právo:
• požádat o přístup k Vašim osobním údajům a o informaci, jaké osobní údaje a jakým způsobem jsou o Vás zpracovávány a komu jsou
případně zpřístupněny,
• požádat o vymazání osobních údajů, pokud se domníváte, že není důvod pro jejich zpracování,
• požádat o opravu či doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné,
• vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů,
• požádat, aby nebyly Vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost Vašich námitek či stížností proti zpracovávání
osobních údajů,
• požádat o umožnění přenesení Vašich osobních údajů jinému správci,
• podat stížnost u dozorového úřadu (uoou.cz),
a to na e-mailovou adresu gdpr.poverenec@vscht.cz. Podrobnosti k uplatnění Vašich práv a Vaše další práva jsou uvedeny v Nařízení.
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Další informace související s ChemQuestem VŠCHT Praha
Soutěžící souhlasí a uděluje VŠCHT Praha bezúplatnou výhradní licenci zaslanou soutěžní práci užít, a to ke všem způsobům užití a v
neomezeném časovém i teritoriálním rozsahu ve smyslu § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a
toto právo udělit i třetí osobě nebo na třetí osobu převést. Současně soutěžící souhlasí, že okamžikem předání práce bez nároku na jakoukoliv
odměnu převádí na VŠCHT Praha vlastnické právo k věci, prostřednictvím které je práce vyjádřena.
V rámci ChemQuestu mohou být pořizovány zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy pro zpravodajské a dokumentační potřeby
VŠCHT Praha.
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Jako zákonný zástupce níže uvedeného dítěte po přečtení uveřejněných soutěžních podmínek tímto prohlašuji, že souhlasím, aby se
zúčastnilo pod pedagogickým dozorem vyučujícího soutěže ChemQuest, a beru na vědomí všechna rizika, která mohou být spojena s účastí
dítěte v soutěži. Dále uděluji souhlas s pořízením, použitím, zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů (jméno a příjmení, telefonní
kontakt, datum narození, adresa bydliště) za účelem prezentace soutěžního příspěvku a zveřejnění výsledků soutěže, a to na dobu neurčitou.
Souhlasím se zachycením podoby dítěte fotografií a video dokumentací za účelem prezentace soutěžního příspěvku a zveřejnění výsledků
soutěže. Videozáznam a fotografie budou zveřejněny na webových stránkách, v tištěných a online médiích. Současně prohlašuji, že uděluji
souhlas s užitím autorského díla, na kterém se dítě podílelo, pro účely této soutěže za zveřejněných podmínek soutěže, a jeho neomezeným
bezplatným veřejným šířením.
Odesláním vyplněné a sepsaného i natočeného díla uděluji VŠCHT Praha bezúplatnou výhradní licenci zaslanou soutěžní práci užít, a to ke
všem způsobům užití a v neomezeném časovém i teritoriálním rozsahu ve smyslu § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve
znění pozdějších předpisů, a toto právo udělit i třetí osobě nebo na třetí osobu převést. Na VŠCHT Praha současně soutěžící okamžikem
předání práce bez nároku na jakoukoliv odměnu převádí vlastnické právo k věci, prostřednictvím které je práce vyjádřena.
Souhlasím, že osobní údaje dítěte (v rozsahu jména, příjmení, e-mailu, telefonu a adresy soutěžícího, názvu, adresy a kraje školy/instituce a
jména i e-mailu na vyučujícího) poskytnuté VŠCHT Praha budou VŠCHT Praha zpracovány výhradně pro plnění propozic této soutěže, a to po
dobu jejího trvání. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány v souladu s Nařízením 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pravidla VŠCHT Praha jsou publikována na https://www.vscht.cz/urednideska/zpracovani-a-ochrana-osobnich-udaju a to za podmínek stanovených na Internetové stránce soutěže.
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