20 let 2001–2021

PŘIHLÁŠKA
DO SOUTĚŽE

20 let

2001–2021

1. Název a stručná specifikace díla:

20 let 2001–2021

20 let SVAZU
ZAKLÁDÁNÍ
A ÚDRŽBY ZELENĚ

20 let 2001–2021

2. Místo realizace – přesná adresa (nejlépe včetně GSM souřadnic):

2001–2021

20 let 2001–2021
3. Termín realizace					

Rozsah díla (cca m²)

4. Přihlašovatel (Fakturační adresa: přesný název firmy podle ŽL nebo OSVČ):

20 let

2001–2021

IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba(y):
Tel.:		

20 let

2001–2021

E-mail:

www:
Prohlašuji čestně, že jsem:
autorem díla
zhotovitelem (jedním ze zhotovitelů) díla
5. Zhotovitel:

Adresa:
Tel.:		
6. Další zhotovitelé (název firmy a specifikace dodávky):

E-mail:

7. Autor (autoři) projektu:

Adresa:
Tel.:		

E-mail:

8. Investor (nepovinná položka):

Adresa:
E-mail:

Tel.:		
Prohlašuji, že jsem se seznámil s pravidly soutěže.

Dávám souhlas s uveřejněním veškeré mnou dodané dokumentace tohoto díla v tisku, na výstavách soutěžních prací
a v souvislosti s šířením informací, propagací a publicitou akce Zahrada roku. Pro tyto potřeby poskytnu bezplatně
grafické, fotografické a textové podklady v digitální podobě a potvrzuji, že všechny podklady mají vyřešena autorská
práva.
9. Informace o zpracování osobních údajů
1) Beru na vědomí, že pro účely soutěže Zahrada roku 2022 (tedy pro publicitu soutěže v médiích, na odborných
seminářích a konferencích) zpracuje Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. (sídlo: Údolní 567/33, 602 00 Brno;
IČ: 26529831, e-mail: info@szuz.cz; tel: 777 581 544; dále jen „správce“) v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) osobní údaje, které jsem
uvedl/a v této přihlášce.
2) Právním základem pro zpracování údajů je přihláška do soutěže Zahrada roku 2022.
3) Osobní údaje budou u Správce uloženy po dobu deseti let od data obdržení přihlášky do soutěže
Zahrada roku 2022.
4) Údaje nebudou poskytnuty žádným příjemcům.
5) Dále beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů mám právo požadovat od správce přístup
k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti
zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Stejně tak beru na vědomí, že mám právo podat stížnost
k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podpis přihlašovatele, datum

Souhlasím, aby soukromá zahrada (specifikovaná v bodě 1) byla přihlášena do soutěže Zahrada roku 2022.

Podpis majitele ( jednoho z majitelů) zahrady

Soutěž pořádá:		

Generální partner:

20 let

2001–2021

Hlavní partneři:

Partneři:

