
E
T

U
D

Y
 Z

 D
R

E
V

A
 2

0
2

2
S Ú Ť A Ž  O  N A J . . .  B Y T O V Ý  D O P L N O K

V zmysle platného všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. súhlasím so spracúvaním osobných údajov 
v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail. Spracovacím účelom týchto osobných údajov sú komunikačné projekty (súťaže organizo-
vané prevádzkovateľom), konkrétne súťaž ETUDY Z DREVA, s archivačnou lehotou 5 rokov. Ako dotknutá osoba som si vedomá, že na základe čl. 7 ods. 
3 GDPR mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (písomným odvolaním v sídle Prevádzkovateľa, zaslaním písomného odvolania muzeum@ldmzvolen.sk). 
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PRIHLÁŠKA

PRIHLÁŠKU JE MOŽNÉ VOĽNE KOPÍROVAŤ! 

SÚŤAŽNÝ PREDMET:

SÚŤAŽIACI:

NÁZOV PRÁCE:.............................................................................................................................................................

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA:......................................................................................................................................

PRILOŽENÁ DOKUMENTÁCIA:.....................................................................................................................................

SÚŤAŽNÁ KATEGÓRIA:             I. Sériovo vyrábaná drevený bytový doplnok             II. Originály, prototypy, modely

MENO:........................................................................................................................................................................

ADRESA:.....................................................................................................................................................................

TELEFÓN:....................................................  E-MAIL:...................................................................................................

VEKOVÁ KATEGÓRIA:                      študent        MENO PEDAGÓGA:................................................................

MENO, ORGANIZÁCIA:.................................................................................................................................................

ADRESA:.....................................................................................................................................................................

TELEFÓN:....................................................  E-MAIL:...................................................................................................

MENO, NÁZOV FIRMY:.................................................................................................................................................

ADRESA:.....................................................................................................................................................................

TELEFÓN:....................................................  E-MAIL:...................................................................................................

AUTOR:

PRIHLASOVATEĽ:

VÝROBCA:

zárobkovo činný

súhlasím    Dátum a podpis autora, účastníka súťaže ..................................................................................................................

súhlasím    Dátum a podpis prihlasovateľa, účastníka súťaže ......................................................................................................

súhlasím    Dátum a podpis výrobcu, účastníka súťaže ...............................................................................................................

Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov Prevádzkovateľa: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik; Námestie SNP 8; 975 66 Banská Bystrica; 
IČO: 36 038 351 sú uvedené na stránke www.lesy.sk (záložka Ochrana osobných údajov).

Čestne vyhlasujem, že prihlásením výrobku, resp. modelu nie sú dotknuté práva tretích osôb.
Súhlasím, aby prihlásená práca bola po ukončení súťaže zaradená do zbierkového fondu Lesníckeho a drevárskeho múzea 
vo Zvolene                                 áno                            nie
Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú prihlášku priložte k súťažnej práci a zašlite na adresu Lesnícke a drevárske múzeum, 
Nám. SNP 23/35, 960 01 Zvolen.


