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Souhlas zákonného zástupce 

Užití projevů osobní povahy a zveřejnění literárních děl 

Zákonný zástupce dítěte (autora) dává organizátorovi soutěže Seifertův Žižkov (dále jen „soutěž“), v souladu s § 84 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím projevů osobní povahy dítěte, zejména 

podobizny dítěte, snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se osoby dítěte (dále jen „snímek“), předaných 

organizátorovi soutěže, jakož i k zachycení snímků, to vše v souvislosti se  soutěží (např. předáváním výher atd.), jen  pro 

nekomerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby. Zákonný 

zástupce též souhlasí s případnou následnou úpravou snímků či jejich spojení s jinými. 

Zákonný zástupce rovněž uděluje organizátorovi soutěže, jakož i třetím osobám licenci k dílu, které autor či jeho zákonný 

zástupce zaslal či zašle do soutěže. Licenci dle předchozí věty poskytuje zákonný zástupce dle ujednání „Creative commons 

BY-SA 3.0“1 a s obsahem a za podmínek v něm uvedených. Zároveň zákonný zástupce prohlašuje, že se s uvedeným licenčním 

ujednáním seznámil a že mu plně rozumí. 

 

Ochrana osobních údajů 

Zákonný zástupce dává organizátorovi soutěže, jako správci osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., zákonem  

č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, svým podpisem souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte 

v rozsahu jméno, příjmení, věk, popřípadě dalších údajů, které organizátorovi soutěže sdělil zákonný zástupce dítěte 

v souvislosti s účastí dítěte v literární soutěži. Zákonný zástupce dítěte souhlasí také s tím, aby osobní údaje dítěte mohl 

organizátor soutěže použít i pro další případné obchodní a marketingové účely, a to na dobu 5 let. Zákonný zástupce dítěte dále 

souhlasí se  zveřejněním osobních údajů dítěte ve sdělovacích prostředcích, reklamních a propagačních materiálech 

organizátora soutěže, v tiskových materiálech, dalších komunikačních mediích a na webové stránce organizátora soutěže. 

Zákonný zástupce dítěte rovněž souhlasí s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným 

zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem soutěže. Organizátor soutěže je oprávněn k těmto 

osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje dítěte. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zákonný zástupce dítěte má 

právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu organizátora soutěže. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem 

doručení organizátorovi soutěže.  

 

Autor literárního díla 

Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………………………. 

Adresa: …………………………………………………………………………………………………... 

 

Zákonný zástupce dítěte – autora literárního díla 

Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………………………. 

Adresa: …………………………………………………………………………………………………... 

Souhlasím se zveřejněním literárního díla svého dítěte a se zpracováním osobních údajů ve shora 

uvedeném rozsahu. 

Souhlas stvrzuji podpisem: ……………………………………………………………………………. 

Dne …………………………..  

                                                           
1 Úplné znění licenčního ujednání na internetových stránkách Creative commons: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/

