
Fotosoutěž podporuje: 

 

Přihláška do fotosoutěže: STROM – NEJSTARŠÍ ČLEN NAŠÍ RODINY  

Jméno a příjmení:  

Soutěžní kategorie: ☐ Celek                              ☐ Detail 

Místo pobytu:   

Kontaktní e-mail, telefon:  

Konkrétní místo pořízení 
fotografie (obec, lokalita): 

 

Datum pořízení fotografie:  

Poskytnutí souhlasu k užití autorského díla: 

Výše uvedený autor fotografie (dále jen „poskytovatel“) tímto výslovně prohlašuje, že je autorem 
autorského fotografického díla – 1 ks fotografie zaslané e-mailem (dále jen „předmětné dílo“) a je 
oprávněn k výkonu práva užití předmětného díla. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn 
předmětné dílo bez omezení užít a udělit jiné osobě oprávnění k jeho užití.  
Poskytovatel uděluje tímto organizátorovi fotosoutěže – ZO ČSOP Vlašim, se sídlem Pláteníkova 
264, 258 01 Vlašim, IČ 18595677 (dále jen „nabyvatel“) souhlas (licenci) k užití předmětného díla, 
zejména pro účely výstavní, ediční, propagační činnosti a dalších činností, které souvisejí s 
podporou projektu pro zachování starých stromů v krajině. Licence k užití předmětného díla je 
nabyvateli licence poskytnuta jako licence jednorázově nevýhradní, a to bezúplatně. Licence je 
poskytnuta v neomezeném rozsahu co do množství a místa a ke všem způsobům užití podle 
autorského zákona s tím, že je možno udělit třetím osobám podlicenci v plném nebo částečném 
rozsahu licence poskytované tímto souhlasem. Licenci je možno zcela nebo částečně postoupit 
kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba dále. Poskytovatel předává dílo nabyvateli v digitální 
podobě ve formátu JPEG, s minimálním rozlišením 3 872 x 2 592 px, tedy v dostačující kvalitě a 
rozlišení pro další užití předmětného díla. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 

Svým podpisem uděluji souhlas pro organizátora fotosoutěže ZO ČSOP Vlašim, se sídlem 
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, IČ 18595677 (dále jen „správce“). Jedná se o následující kategorie 
osobních údajů: 

 Jméno a příjmení 

 E-mailová adresa 

 Telefonní číslo 
Souhlas se uděluje pro účely evidence Přihlášky, případné vypořádání výhry, uvádění jména autora 
v případě použití fotografií, pro reklamní a marketingové účely realizované organizátorem.  
Beru na vědomí, že mé osobní údaje mohou být poskytnuty správcem ke zpracování třetí straně 
s výjimkou poskytnutí mých osobních údajů třetím stranám za účelem zasílání reklamních nebo 
marketingových aktivit těchto třetích stran. 
Beru na vědomí, že organizátor může z průběhu soutěže a vyhlášení výsledku pořizovat 
fotografickou nebo audiovizuální dokumentaci pro účely propagace a prezentace svých aktivit.  
Beru na vědomí, že v souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení 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) svůj souhlas mohu písemnou nebo elektronickou 
formou kdykoli odvolat, podat námitku či požádat o informaci ke všem zpracovatelským operacím 
v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů. Kontakt na správce osobních údajů na straně 
správce je e-mail: evvo@csop.cz. 

Prohlášení soutěžícího: 

Svým podpisem výslovně potvrzuji, že souhlasím s podmínkami fotosoutěže.  
 
V ……………………dne ……………………                                               …………………………………………………. 
                                                                                                                         Podpis soutěžícího 

 

mailto:evvo@csop.cz

