
SOUTĚŽ-60 

Soutěž k 60. výročí založení Středního odborného učiliště v Blatné 

 

Pořadatelem soutěže je Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671. 

Soutěž bude probíhat 12 týdnů od 4. dubna 2022 do 27. června 2022 na FB a internetových stránkách 

SOU Blatná: 

https://soublatna.cz/ 

https://www.facebook.com/Střední-odborné-učiliště-Blatná-320760684676013/ 

 

 

Pravidla soutěže 

 

Každý týden počínaje 4. 4. bude probíhat jedno kolo soutěže: 

 V pondělí bude zveřejněna na FB profilu otázka týkající se učiliště a 3 možné odpovědi (A, B, C) 

 Odpovědi bude možné zasílat prostřednictvím webového formuláře do čtvrtka 12:00 hodin 

 Každý účastník uvede v odpovědi své jméno a platnou e-mailovou adresu. Bez těchto údajů 

nebude odpověď zařazena do slosování 

 Od jednoho účastníka (shodná e-mailová adresa) bude do každého kola přijata pouze jedna 

odpověď (první v daném kole soutěže). Ostatní odpovědi se stejnou adresou nebudou do 

slosování zařazeny 

 Ze správných odpovědí bude každé kolo vylosován jeden výherce, který obdrží zajímavé ceny  

 Losování bude provádět komise ustanovená pořadatelem soutěže 

 Jméno výherce bude zveřejněno následující pondělí na FB a internetových stránkách školy 

 Výherce bude kontaktován na uvedené e-mailové adrese a bude s ním dohodnutý způsob 

předání ceny 

 Podmínkou předání ceny je souhlas výherce s pořízením fotografie a jejím následným použitím 

pro marketingové účely školy (bližší podmínky jsou uvedeny v oznámení o zpracování osobních 

údajů) 

 Nápověda k otázkám bude průběžně zveřejňována na internetových stránkách školy 

 

Na výhru v soutěži není právní nárok. Veškeré případné námitky bude řešit pořadatel soutěže. 

Odesláním odpovědi do soutěže souhlasí účastník s těmito pravidly a se zpracováním osobních údajů.  

 

 

 

 

https://soublatna.cz/
https://www.facebook.com/Střední-odborné-učiliště-Blatná-320760684676013/


Informační oznámení o zpracování osobních údajů 

poskytované v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění 

(„Zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Evropské komise č. 2016/679, obecné nařízení  

o ochraně osobních údajů („Nařízení“) 

 

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Správcem osobních údajů je Střední odborné učiliště, Blatná, IČ: 00668079, se sídlem U Sladovny 671, 

388 16 Blatná  (dále jako „Správce“). 

Kontaktní údaje Správce: www.soublatna.cz, infolinka: +420 383 412 321, e-mail: skola@soublatna.cz 

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ? 

Osobní údaje Správce zpracovává bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů v rozsahu: 

 identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení,  e-mailová adresa). 

 

ÚČEL A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce může bez souhlasu účastníka soutěže jako subjektu údajů zpracovávat výše uvedené osobní  

údaje k následujícím účelům: 

- plnění povinností Správce vyplývajících z právních předpisů; 

- ochrana práv a oprávněných zájmů Správce (zejména majetkových práv Správce). 

 

Správce zpracovává se souhlasem účastníka soutěže jako subjektu údajů osobní údaje zákazníka 

uvedené v souhlase za účelem: 

- pořizování fotografií účastníka soutěže na akcích pořádaných Správcem   

- zveřejňování fotografií účastníka soutěže na webových stránkách a propagačních materiálech 

Správce; 

 

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje 

identifikaci účastníka soutěže, a tedy vylučuje účast v soutěži.  

 

JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS? 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat, a to písemnou  

formou na adrese sídla Správce nebo e-mailem na adrese skola@soublatna.cz. 

Odvolání souhlasu je platné od data doručení Správci. Nevztahuje se zpětně na použití poskytnutých 

osobních údajů před datem odvolání souhlasu. 

 

TŘETÍ STRANY, KTERÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY 

Osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností,  

na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce. 

Dále mohou být osobní údaje poskytovány zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost  

zpracování osobních údajů v oblasti marketingu.  

 

mailto:skola@soublatna.cz


PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ 

Osobní údaje nebudou předány do zemí Evropské unie.  

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje jsou Správcem zpracovávány po dobu 10 let po udělení souhlasu, nejméně však do 

vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních 

povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.  

 

JAKÁ MÁTE PRÁVA? 

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádáte-li o informaci o zpracování Vašich 

osobních údajů, je Správce povinen Vám tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 

Zákona) bez zbytečného odkladu předat. 

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Zjistíte-li či se domníváte, že Správce provádí zpracování Vašich 

osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu 

se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete 

požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel 

odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací 

osobních údajů). 

 

Dle Nařízení, tedy s účinností od 25. 5. 2018 máte zejména následující práva: 

Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává Vaše 

osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. 

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: V případech stanovených Nařízením 

máte právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, 

požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně 

požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních 

údajů u Správce. 

Právo vznést námitku: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo vznést u Správce námitku 

proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo 

jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy Správce jsou zejména případy ochrany práv 

a oprávněných zájmů Správce. 

Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo získat Vaše osobní 

údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních 

údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno Nařízení.  

 

Toto informační oznámení je umístěno na www.soublatna.cz 

 

 

http://www.soublatna.cz/

