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Propozície súťaže 
 

Organizátor súťaže: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37836901 

Organizácia súťaže a jej priebeh:  

a) súťaž je vyhlásená pre jednotlivcov, žiakov stredných škôl, 

b) termín prihlásenia a odovzdania prác je do 15.októbra 2019, 

c) vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční v druhej polovici novembra 2019. 

Súťažné kategórie:  

I. kategória: literárna – esej alebo úvaha, rozsah práce je stanovený na max. 5 strán A4. Prácu 

je potrebné zaslať, spolu s prihláškou, vo formáte .pdf, emailom na adresu: 

podatelna@trnava-vuc.sk, do predmetu emailu napíšte „Súťaž – Sloboda a demokracia. 

Teraz je to na nás...“. 

II. kategória: audiovizuálna – rozsah práce max. 3 min. Prácu je potrebné zaslať  na CD/DVD 

nosiči spolu s prihláškou na adresu: VUC Trnava, Starohájska 10, 917 01 Trnava,  

na obálku napíšte „Súťaž – Sloboda a demokracia. Teraz je to na nás...“.  

Hodnotenie prác a slávnostné udeľovanie cien: Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú 

vymenuje vyhlasovateľ súťaže, Trnavský samosprávny kraj.  

Hodnotia sa: Originalita a prepojenie na tému súťaže, odkaz Novembra ‘89. Od súťažných prác 

a projektov sa očakáva reflexia, ako Nežná revolúcia ovplyvnila a stále ovplyvňuje súčasnosť.  

Aký prínos priniesla sloboda a demokracia do životov jednotlivcov, komunít, či spoločnosti. 

Ceny: Udelené budú tri ceny v každej kategórii, vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v druhej 

polovici novembra 2019 v Trnave. 

Víťazní autori budú odmenení hodnotnými vecnými cenami.  

Literárna časť: 1. miesto: tablet,  

 2. miesto: čítačka kníh + poukaz na nákup e-kníh,  

  3. miesto: poukaz na nákup kníh. 

Audiovizuálna časť: 1. miesto: tablet,  

 2. miesto: GoPro kamera,  

 3. miesto: poukaz na nákup kníh. 

Adresa, na ktorú je potrebné zaslať prihlášku a súťažné práce:  Trnavský samosprávny kraj 

  Starohájska 10, 917 01 Trnava 

  e-mail:  podatelna@trnava-vuc.sk 
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Súhlas dotknutej osoby  

so spracúvaním osobných údajov Dotazníku súťaže “Sloboda a demokracia. Teraz je to na nás...” 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov. 

Prihláška do súťaže /pri dieťati do 18 rokov je nutný podpis zákonného zástupcu/ 

Meno a priezvisko  

E-mailová adresa  

Číslo telefónu  

Názov a adresa školy  

Ročník štúdia  

Súťažná kategória 

(literárna alebo audiovizuálna) 
 

Názov práce alebo projektu  

   

Zákonný zástupca dieťaťa:  

Meno, priezvisko: ....................................................................................................................... 

Dátum narodenia: ....................................................................................................................... 

Číslo OP:  ....................................................................................................................... 

Bydlisko:  ....................................................................................................................... 

Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov maloletého dieťaťa za účelom: 
 

a. Spracovanie osobných údajov pre účasť na súťaži     

        súhlasím / nesúhlasím * 
 

b. na webovom sídle prevádzkovateľa VUC TT na vyhodnotenie a propagáciu akcie vo forme 
Meno a Priezvisko, miesto v súťaži a názov práce       

        súhlasím / nesúhlasím * 
 

c. na sociálnych sieťach prevádzkovateľa VUC TT na vyhodnotenie a propagáciu akcie vo forme 

Meno a Priezvisko, miesto v súťaži a názov práce  súhlasím / nesúhlasím * 
 

        * nehodiace prečiarknite 
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Informácie o účele spracúvania, právny základ spracúvania,  
okruh príjemcov a doba uchovávania 

1. Poskytovanie vašich osobných údajov iným osobám 
Okrem špecifických zverejnení osobných údajov uvedených v tejto časti 1/, môžeme zverejniť 

vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou 

sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých 

záujmov inej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak je takéto 

zverejnenie nevyhnutné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom 

konaní  

alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. 

2. Prečo zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje 
Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov: Súťaž pre žiakov stredných škôl: 
Sloboda a demokracia. Teraz je to na nás...                                             

3. Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame? Súhlas  je daný na dobu 5 rokov po ukončení 
kultúrno-spoločenskej akcie a na účely archivácie v zmysle Zákona o archíve a registratúrach. 
Súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať.     

4. Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov 
Práva dotknutej osoby: 

- Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú 
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa článku 15 Nariadenia GDPR, resp. § 21 
Zákona  
je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. 

- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne 
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má 
dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 

- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné 
údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok 
v čl. 17 ods. 1 Nariadenia GDPR, resp. § 23 ods. 2 Zákona. 

- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov,  
ak ide o prípady podľa čl. 18 Nariadenia GDPR, resp. § 24 ods. 1 Zákona. 

- Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej 
konkrétnej situácie vykonávané podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f), resp. § 13 ods. 1 písm. e) 
alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ 
nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na 
spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, 
alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

- Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla 
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má 
právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak 
sa osobné údaje spracúvajú podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na 
zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (§ 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) 
alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona) a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva 
automatizovanými prostriedkami. 

- Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona na Úrad  
na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených 
zákonom. 

- Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín. 
- Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania Prevádzkovateľ neuskutočňuje. 

5. Kategórie príjemcov osobných údajov: Osobné údaje dotknutej osoby  nebudú poskytované 
žiadnym príjemcom 

6. Podanie sťažnosti: 
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Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov: 
Adresa: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 
IČO:36064220 Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov: Email: 
statny.dozor@pdp.gov.sk 

Informácie o účele spracúvania, právny základ spracúvania,  

okruh príjemcov a doba uchovávania 

 

 

Dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami, ktoré sa týkajú spracúvania jej 

osobných údajov a týmto informáciám porozumela. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania 

osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na 

opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania 

osobných údajov a pod.,  

sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.trnava-vuc.sk/ v časti Ochrana 

osobných údajov 

Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil 

oznamovaciu povinnosť v súlade s článkom 13 nariadenia GDPR a všetky vyplnené údaje sú 

pravdivé. 

 

 

V .................................., dňa  ...................................  ......................................................... 

   podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

 

 


