
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ 

KVĚTINOVOU VÝZDOBU 2021 

Přihlašuji se do soutěže v kategorii (zakřížkujte): 

☐ Nejkrásnější zahrádka (předzahrádka): do této kategorie spadá zahradnická či květinová 

výzdoba okolí domu, zahrádek nebo předzahrádek viditelná z veřejně přístupných ploch 

města.  

☐ Nejkrásnější výzdoba oken, balkónů, teras: do této kategorie spadá květinová výzdoba 

oken, balkónů, teras, lodžií, pergol či vstupů do bytových domů viditelná z veřejně 

přístupných ploch města 

 

Jméno a příjmení:  ................................................................................................................................  

Adresa: .................................................................................................................................................  

Telefon:  ................................................  E-mail (nepovinné): ...........................................................  

Adresa, č. patra nebo popis místa, kde je umístěn předmět soutěže:  ..................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Datum:  ........................................................... Podpis:  ........................................................................  

Součástí přihlášky musí být podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů! 

PODMÍNKY SOUTĚŽE 

1. Předmětem soutěže je květinová výzdoba zahrádek (předzahrádek) a oken, balkónů, teras, 

lodžií, pergol a vstupů do bytových domů. 

2. Základní podmínkou je, že květinová výzdoba musí být viditelná z veřejně přístupných ploch 

města.  

3. Přihlásit se mohou občané městského obvodu Vítkovice. 

4. Přihláška do soutěže je zveřejněna v květnovém čísle Vítkovického zpravodaje. Současně je 

ke stažení na webových stránkách městského obvodu (www.vitkovice.ostrava.cz).  

5. Přihlášku v písemné podobě vhazujte do poštovní schránky umístěné u vstupu do budovy 

radnice (Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice), v obálce s názvem soutěže 

„Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu“. Nebo přihlášku odešlete nascanovanou 

elektronicky na e-mail: posta@vitkovice.ostrava.cz. 

6. Přílohou přihlášky musí být barevná fotografie výzdoby (v případě elektronického doručení 

max. 10 MB ve formátu .jpeg). Pokud přihlášku doručujete osobně, bude přiložená fotografie 

na zadní straně opatřená jménem, příjmením a adresou soutěžícího. Bez fotografie nebude 

přihláška do soutěže zařazena. 

7. Soutěže se nesmí zúčastnit pracovníci Městského úřadu Vítkovice a osoby, jejichž profesní 

činnost je zaměřena na pěstování a prodej květin. 

8. Termín odevzdání přihlášek je od 1.6.2021 do 31.8.2021. 

9. Tři nejlepší z každé kategorie budou odměněni, přičemž výherce vyberete Vy prostřednictvím 

ankety umístěné na webových stránkách městského obvodu a na Facebooku od 01.09.2021 do 

30.09.2021. Výherci budou vyhlášeni během měsíce října. Ceny (v každé kategorii) jsou 

určeny na nákup zahradnického sortimentu: 

- 1. místo: poukázka na 1000 Kč, 

- 2. místo: poukázka na 500 Kč, 



- 3. místo: upomínkové předměty MOb Vítkovice. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí informací a poučení o právech 

Subjektu údajů 

 

1. Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů 
Správcem osobních údajů, tj. tím kdo určuje účel a prostředky jejich zpracování, jakož i provádí 

zpracování samotné je: statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČ 00845451, se sídlem 

Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, Kontaktní údaje správce: ID datové schránky: 7mqbr27, 

e-mail: posta@vitkovice.ostrava.cz; 

 

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává:   

pan Martin Krupa – KLIMUS & PARTNERS s.r.o., se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 

619 00 Brno, zastoupen Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem, tel. +420 602 705 686, e-mail: 

roman@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52. Kontaktní údaje pověřence: e-mail: 

martin.krupa@gdpr-opava.cz, tel.č. +420 724 356 825. 

 

2. Účel zpracování osobních údajů 
Účelem je shromažďování přihlášek do soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu městského obvodu 

Vítkovice 2021 a vyhodnocení soutěže mimo jiné na základě údajů z těchto přihlášek a dále rovněž 

archivace přihlášek. Správce zpracovává tyto osobní údaje za účelem individuální a nezaměnitelné 

identifikace osoby pro účely administrace a vyhodnocení soutěže. Správce osobních údajů nebude 

předávat takto získané osobní údaje třetím osobám ani do jiných států. 

 

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů 
Subjekt údajů uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím rozsahu (označí se 

křížkem):  

 příjmení     jméno    adresa   telefonní číslo 

 

4. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů 
 

Subjekt údajů není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout své osobní 

údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním za účelem podle odstavce 2; poskytnutí osobních údajů a 

souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné. 

 

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

Subjekt údajů tímto prohlašuje, že: 

- uděluje tímto souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu výše uvedeném v části 3 

tohoto souhlasu a je si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl informován, že bližší 

informace o svých právech jako subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, nalezne na 

stránce www.vitkovice.ostrava.cz  

- byl shora označeným Správcem osobních údajů, mj. rovněž i prostřednictvím jeho internetových 

stránek výše uvedených před udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů podrobně 

informován o shora uvedeném účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, které Správce 

osobních údajů potřebuje zpracovávat a o povinnosti Správce archivovat vzniklou dokumentaci 

s osobními údaji po stanovenu dobu od doby vyhodnocení a uzavření soutěže; 

- byl podrobně seznámen s přihláškou do soutěže, do níž musí být Subjektem údajů vyplněny všechny 

požadované údaje, včetně údajů osobních; 
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- byl seznámen s popisem postupu Správce osobních údajů při nakládání s osobními údaji 

poskytnutými Subjektem osobních údajů ve vyplněné a podané Přihlášce od okamžiku podání této 

přihlášky až do okamžiku ukončení doby povinné archivace a likvidace dokumentů. 

Subjekt osobních údajů tímto prohlašuje, že na základě všech těchto podrobných informací a na 

podkladě zákonné úpravy zakotvené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a v zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, se považuje za dostatečně 

informovaného a vážně a svobodně tímto uděluje shora označenému Správci osobních údajů 

souhlas ke zpracování osobních údajů za shora uvedeným účelem, v uvedeném rozsahu a na 

uvedené období. 

 

 

 

 

V Ostravě dne …………………………………..   

 

 

                             

…………………………………         

       podpis Subjektu osobních údajů 

 

 

 

 

1. Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů 
Správcem osobních údajů, tj. tím kdo určuje účel a prostředky jejich zpracování, jakož i provádí 

zpracování samotné je: statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, IČ 00845451, se sídlem 

Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, Kontaktní údaje správce: ID datové schránky: 7mqbr27, 

e-mail: posta@vitkovice.ostrava.cz; odpovědná osoba za oblast ochrany osobních údajů u Úřadu 

městského obvodu Vítkovice: Ing. Robert Šimek, tajemník Úřadu městského obvodu Vítkovice, tel: 

+420 599 453 112, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice; Zástupce odpovědné osoby a místo 

pro podávání žádostí při uplatňování práv subjektu údajů v úředních hodinách: Bc. Lenka Šindlářová, 

tel: +420 599 453 144, odbor financí a rozpočtu, kancelář č. 216, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-

Vítkovice 

 

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává:   

pan Martin Krupa – KLIMUS & PARTNERS s.r.o., se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 

619 00 Brno, zastoupen Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem, tel. +420 602 705 686, e-mail: 

roman@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52. Kontaktní údaje pověřence: e-mail: 

martin.krupa@gdpr-opava.cz, tel.č. +420 724 356 825. 

 

2. Účel zpracování osobních údajů 
Účelem je shromažďování přihlášek do soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu městského obvodu 

Vítkovice 2021 a vyhodnocení soutěže mimo jiné na základě údajů z těchto přihlášek a dále rovněž 

archivace přihlášek. Správce zpracovává tyto osobní údaje za účelem individuální a nezaměnitelné 

identifikace osoby pro účely administrace a vyhodnocení soutěže. Správce osobních údajů nebude 

předávat takto získané osobní údaje třetím osobám ani do jiných států. 

 

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů 
Subjekt může vyslovit souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím rozsahu (označí se 

křížkem): příjmení, jméno, adresa, telefonní číslo.  

   

4. Doba zpracovávání osobních údajů 
Osobní údaje jsou ve vztahu k Subjektu údajů zpracovávány v rozsahu podle odstavce 3 za účelem 
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stanoveným Správcem osobních údajů podle odstavce 2, a to po dobu od okamžiku podání vyplněné 

Přihlášky do okamžiku uplynutí doby 5 let od vyhlášení vítězů a ukončení soutěže. Předpokládaný 

termín vyhlášení vítězů a ukončení soutěže je říjen 2021. Po uplynutí takto stanovené doby bude 

v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví, a spisové službě ve znění pozdějších předpisů 

zákonem provedeno skartační řízení. 

 

5. Přístup Subjektu údajů k informacím 
 

Každý Subjekt údajů má právo požádat Správce osobních údajů o poskytnutí informace o zpracování 

jeho osobních údajů, která mu bude vždy bez zbytečného odkladu předána.  
 

Obsahem informace bude vždy sdělení o: 

- účelu zpracování osobních údajů,  

- osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně 

veškerých dostupných informacích o jejich zdroji 

- povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na 

základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a 

oprávněných zájmů subjektu údajů, 

- příjemci, případně kategoriích příjemců. 

 

6. Prostředky a způsob zpracování osobních údajů 
 

Osobní údaje jednotlivých Subjektů údajů jsou v uvedeném rozsahu zpracovávány manuálně v písemné 

formě a automatizovaně v elektronické formě, a to pouze vlastními zaměstnanci Správce osobních údajů 

a za podmínek a v rozsahu Správcem stanoveném. 
 

Do systému pro automatizované zpracování osobních údajů má přístup pouze oprávněná osoba (vedoucí 

příslušného odboru MOb Vítkovice) a to na základě zvláštního uživatelského oprávnění zřízeného 

výlučně pro tuto osobu. 
 

7. Poučení o dalších právech Subjektu údajů 
 

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, 

které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, 

zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

- požádat Správce o vysvětlení, 

- požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení 

oprav, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 
 

Jestliže bude žádost Subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce osobních údajů odstraní neprodleně 

závadný stav. 
 

Pokud vznikne Subjektu údajů v důsledku zpracování jeho osobních údajů jiná než majetková újma, 

postupuje se při uplatňování nároku podle zvláštního zákona. 

 

 

 

 

 

 


