
ZAHÁJENÍ VÁNOC S DINOSAURY A SOUTĚŽ PRO CELOU RODINU 

V sobotu 1. 12. od 10:00 do 19:00 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE: 

Každý účastník soutěže vymyslí a odrecituje či zazpívá minimálně čtyři verše na téma dinosauři  
a vánoce před Mamutem umístěným na dvoře Muzea Karla Zemana. 

Toto video bude natočeno pracovníky Muzea Karla Zemana, opatřeno pořadovým číslem  
a následně zveřejněno na sociálních sítích. 

Účastí v soutěži dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů Muzeem Karla Zemana,  
a rovněž souhlasíte se zveřejněním videa na sociálních sítích Muzea Karla Zemana.  

Termíny soutěže:  

1. 12.  natočení a zveřejnění videa na sociálních sítích Muzea Karla Zemana 

1.–15. 12.  sbírání lajků jednotlivých videí na sociálních sítích Muzea Karla Zemana 

16.–17. 12.  vyhodnocení soutěže, zveřejnění výsledků a následné zaslání cen na adresy 
výherců 

 

Veškerá autorská práva náleží provozovateli Muzea Karla Zemana – spol. ARTSQUARE Agency 
s.r.o. Saská 3, Praha 1, 118 00 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:  

Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován  
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“  
dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně některých zákonů. 
Svým podpisem udělujete provozovateli Muzea Karla Zemana, jakožto správci osobních údajů, 
svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje. Osobní údaje budou zpracovávány maximálně 
po dobu jednoho roku, následně budou skartovány. Na základě tohoto souhlasu se můžete 
účastnit soutěže. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní 
přípravu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem.  
Údaje smí být využity k vypracování statistik. Na mou žádost budou údaje z databáze vyřazeny. 
Stejně tak souhlasím s použitím fotografií a videí, jako součásti propagačních materiálů a aktivit 
Muzea Karla Zemana.  

 
 „Zmocňuji tímto provozovatele Muzeum Karla Zemana, z. ú. ke zpracování osobních údajů ve výše 
uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.“ 

   
Datum: ......................................   Podpis soutěžícího či zákonného zástupce: ........................................ 


