Hontiansko-novohradská knižnica
A.H. Škultétyho Veľký Krtíš

BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Banskobystrický samosprávny kraj
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
vyhlasuje
v rámci Literárnych dní Augusta Horislava Škultétyho
pod záštitou primátora Mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibora Surkoša

XXVIII. ročník celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe
žiakov základných a študentov stredných škôl v SR

Poslanie súťaže: Napomáhať a rozvíjať talent a samostatnú tvorivosť mládeže základných a stredných škôl
všetkých typov a propagovať veľkokrtíšsky región v celoštátnom meradle.
Zameranie súťaže: Súťaž je tematicky voľná, neohraničená.
Kategórie: I. kategória mladší žiaci (8 - 10 roční) - poézia a próza
II. kategória starší žiaci (11 - 15 roční) - poézia a próza
III. kategória študenti stredných škôl - poézia a próza
Podmienky súťaže:
- Súťaže sa môže zúčastniť každý mladý autor, ktorý zašle min. 2 - 3 básne alebo 1 prozaický útvar
v rozsahu najviac 5 strán.
- Maximálny počet súťažných prác: 5 literárnych útvarov podľa vlastného výberu.
- Práce je potrebné zaslať v tlačenej forme v 3 kópiách. Na každú prácu uveďte meno, vek, bydlisko
autora, ročník, adresu školy a kontaktné tel. číslo/e-mail. Zároveň Vás žiadame o zaslanie súťažných
prác v elektronickej podobe na e-mail: danka.sagiova@hnk-vk.sk.
- Prihlásené práce nesmú byť dovtedy nikde publikované. Práce nevraciame.
- K súťažným práca prosíme zaslať potvrdený súhlas so spracovaním osobných údajov a
informovanosť dotknutej osoby – autora nad 15 rokov, resp. zákonného zástupcu autora do 15
rokov, a to poštou alebo naskenovaný e-mailom (Príloha č.1).
Uzávierka súťaže: 30. jún 2019
Práce posielajte na adresu: Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíši
Nám. A. H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Vyhodnotenie súťaže: Všetci súťažiaci budú o výsledkoch súťaže oboznámení do 31.9.2019. Oceneným
autorom pošleme osobitné pozvánky. Predpokladaný termín slávnostného vyhodnotenia je
25. október 2019.
Informácie: Mgr. Danka Šagiová, tel. 047/4830223, e-mail: danka.sagiova@hnk-vk.sk.
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Príloha č.1
Súhlas so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov.
Prevádzkovateľ: Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš, IČO: 35987341,
podatelna@hnk-vk.sk, 047/4830675, zodpovedná osoba: zodpovedna.osoba@hnk-vk.sk,
Dotknutá osoba: ................................................................................ (meno a priezvisko autora literárnej práce)
týmto udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov a to v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého
bydliska, adresa školy, navštevovaná trieda, podpis, fotografia za účelom vyhodnotenia celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej
tvorbe Škultétyho rečňovanky 2019:
Hodnotenia súťažných prác porotcami, identifikácia súťažiacich (meno, priezvisko, adresa školy
a navštevovaná trieda, resp. vek)
Zverejnenia literárnych prác v Zborníku ocenených prác v tlačenej a elektronickej forme na
webe knižnice (meno, priezvisko, vek, škola)
Odovzdania a prevzatia vecných cien (meno, priezvisko, škola, podpis)

áno

 nie

áno

 nie

áno

 nie

Uverejnenia listiny víťazov na webovej stránke prevádzkovateľa a v médiách (meno, priezvisko,
adresa školy)
Propagácie, verejnej medializácie, archivácie, zverejnenia v médiách a prostredníctvom internetu
(fotografie)
Finančného zúčtovania dotácií na realizáciu súťaže ŠR (kópie prezenčných listín, prevzatie
a odovzdanie vecných cien)

áno

 nie

áno

 nie

áno

 nie

Pozn. Vyjadrenie súhlasu označte X.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne

.................................................
Dátum

..................................................................
Podpis dotknutej osoby (autora)

Súhlas so spracovaním osobných údajov za autorov literárnych prác do 15 rokov veku potvrdzuje svojim
podpisom jeho zákonný zástupca:
Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliska: ....................................................................................................................................
Kontakt: telef. číslo ........................................... e-mail: .....................................................................................
.................................................
Dátum
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Informovanosť dotknutej osoby
(účastníka vyhodnotenia súťaže Škultétyho rečňovanky 2019)
1) Prevádzkovateľ: Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš, IČO: 35987341, podatelna@hnk-vk.sk,
047/4830675, zodpovedná osoba: zodpovedna.osoba@hnk-vk.sk
2) Dotknutá osoba: meno, priezvisko (do 15 rokov zákonný zástupca):
.........................................................................................................................................................................................................
3) Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva:
a) základné identifikačne údaje – meno, priezvisko, titul (u zákonného zástupcu), dátum narodenia (deti do 15 rokov), adresa
bydliska (ulica, číslo domu, PSČ, mesto), adresa školy, navštevovaná trieda, kontakt, podpis
b) fotografie účastníka vyhodnotenia Škultétyho rečňovaniek (ďalej len „ŠR“)
4) Účely spracúvania osobných údajov(osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito
účelmi):
a) hodnotenie súťažných prác členmi odbornej poroty
b) odovzdanie, prevzatie diplomov a vecných cien
c) publikovanie literárnych prác v zborníku ocenených prác (tlačená forma a elektronická forma na webe
knižnice)
d) uverejnenie listiny víťazov na webovej stránke prevádzkovateľa a v médiách
e) propagácia, verejná medializácia súťaže ŠR, archivácia, zverejnenie v médiách a prostredníctvom internetu (fotografie)
5) Právny základ poskytnutia týchto údajov je:
a) podľa § 13, ods. (1), písm. a) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov – súhlas dotknutej osoby
b) podľa § 13, ods. (1), písm. c) – plnenie zákonnej povinnosti podľa § 13, ods. (1), písm. e) – plnenie úloh vo verejnom
záujme (fotografie)
6) Doba uchovávania osobných údajov spracovávaných na základe Vášho súhlasu je stanovená podľa registratúrneho poriadku
prevádzkovateľa 10 rokov. Po tomto období sa osobné údaje likvidujú.
7) Poskytovatelia finančných príspevkov na realizáciu súťaže ŠR, členovia odbornej poroty, ktorí môžu mať prístup k Vašim
osobným údajom, dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov, osobné údaje nesprístupňujú tretím osobám
a nespracovávajú ich na iný účel:
a) poskytovatelia dotácií na realizáciu súťaže ŠR (PO povinné dodržiavať ochranu osobných údajov)
b) odborná porota na hodnotenie súťažných prác (zmluva o zachovaní mlčanlivosti o osobných údajoch)
8) Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať
len v zákonom povolenom rozsahu.
9) Ochrana údajov u prevádzkovateľa: prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme Vaše údaje v čo
najširšej miere chránili pred neželaným prístupom.
10) Osobné údaje sa neposkytujú do tretích krajín.
11) Dotknutá osoba dáva súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely v uvedenom rozsahu.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.
Dotknutá osoba môže súhlas odvolať písomne na adresu prevádzkovateľa.
12) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti:
a) žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných
údajov;
b) namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
c) na prenosnosť osobných údajov;
d) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, ich spracovanie bude obmedzené v prípade, pokiaľ
existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme po prijatí
žiadosti najneskôr do jedného mesiaca.

V........................................ dňa...................
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