
Ochrana osobných údajov k súťaži 
Príď a odfoť Smižany 2020 

 
Vyhlasovateľom fotosúťaže Príď a odfoť Smižany 2020 je Obecné kultúrne centrum, Námestie 
M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany, IČO: 42108071. Vyhlasovateľ súťaže spracováva osobné údaje 
dotknutých osôb – účastníkov fotosúťaže Príď a odfoť Smižany 2020 v rozsahu uvedenom nižšie, v 
súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/67  o ochrane fyzických  osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES. 
 
Pre naplnenie účelov spracovania súťaže a identifikácie účastníkov fotosúťaže je nevyhnutné spolu 
s fotografiou zaslanie osobných údajov účastníka v rozsahu meno, priezvisko a mailová adresa, 
akceptovať pravidlá súťaže Príď a odfoť Smižany 2020 a prostredníctvom zaslania fotografie zároveň 
účastník fotosúťaže (autor  fotografií) dáva vyhlasovateľovi súťaže súhlas so spracovaním osobných 
údajov, ktoré uviedol pri zasielaní fotografií do súťaže podľa bodu 12 Pravidiel fotosúťaže Príď a odfoť 
Smižany 2020. Súhlas so spracovaním osobných údajov potvrdí účastník súťaže pred odoslaním 
formulára. Zákonný zástupca autora a autor fotografií (účastník súťaže) dáva vyhlasovateľovi súhlas so 
spracovaním osobných údajov, ktoré uviedol v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 
2016/67 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 
 
Lehota spracúvania osobných údajov je odo dňa realizácie fotosúťaže na neurčito. Súťažiaci majú právo 
daný súhlas odvolať a ich údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži 
v tomto prípade nie je možná. 
 
Meno a priezvisko autora fotografie (účastníka fotosúťaže), názov diela (fotografie), názov kategórie 
a popis k fotografii – miesto a dátum vzniku budú použité na vyhlásenie výsledkov fotosúťaže 
a zverejnenie diela podľa Pravidiel fotosúťaže Príď a odfoť Smižany 2020. 
 
Vek, miesto bydliska autora fotografie (účastníka fotosúťaže), kontakt (mailová adresa/tel. číslo) 
nebudú poskytnuté tretím stranám a osobám. Využité budú výlučne na účely spracovania súťaže 
a komunikáciu vyhlasovateľa s účastníkom súťaže. 
 
Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena a diela na webovej stránke 
www.okcsmizany.sk a na sociálnych sieťach vyhlasovateľa súťaže a spoluorganizátorovi súťaže – Obec 
Smižany na jeho webovej stránke www.smizany.sk a sociálnych sieťach. 
 
Poskytnutý súhlas môžu súťažiaci odvolať e-mailom na adresu zodpovednej osoby Ing. Ivan Hudák, 
pridaodfotsmizany@gmail.com, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Súťažiaci majú právo 
požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných 
údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa 
§ 100 Zákona č. 18/2018 Z.z.. 
 



V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou organizátor. Súťažiaci týmto 
vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, svoje osobné údaje 
poskytol organizátorovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich 
spracovávania, a to bezplatne na adrese vyhlasovateľa: 
 
Obecné kultúrne centrum, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany, IČO: 42108071 alebo e-
mailom na adresu zodpovednej osoby Ing. Ivan Hudák, pridaodfotsmizany@gmail.com 


