FOTOSOUTĚŽ PRO STUDENTY NA STUDIJNÍM POBYTU NEBO STÁŽI
Oddělení mezinárodních vztahů vyhlašuje fotosoutěž pro studenty, kteří v AR 2021/2022 vyrazí na
zahraniční studijní pobyt či praktickou stáž.

kdy:
proč:
jak:
kam:
info:

celý akademický rok 2021/2022 do 31. 5. 2022
MŮŽETE SE POCHLUBIT A NAVÍC VYHRÁT ZAJÍMAVÉ CENY!
podmínkou zařazení do soutěže je zaslání fotografie k tématu s krátkým popiskem
na Odd. mezinárodních vztahů,
adresa: barbora.hoppova@vsb.cz, předmět: Fotosoutěž
https://www.vsb.cz/mobility/cs/studenti/ p. Hoppová

Zasílejte fotografie pouze na téma fotosoutěže, tj. JÁ a MOJE ZAHRANIČNÍ UNIVERZITA. Jedná se o
fotografie související se studiem/pobytem na stáži na zahraniční instituci, např. vy sami na fotografii
přímo s institucí (s logem nebo názvem), vy sami v učebnách či jiných prostorách (kampus, koleje,
menza apod.) nebo z Vašich aktivit v areálu instituce.
AUTOŘI 3 NEJLEPŠÍCH FOTOGRAFIÍ VYHRAJÍ VĚCNÉ CENY:
1. místo: TABLET + balíček dárkových předmětů VŠB-TUO
2. místo: EXTERNÍ HARD DISK + balíček dárkových předmětů VŠB-TUO
3. místo: POWER BANKA + balíček dárkových předmětů VŠB-TUO

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
• fotografie musí mít minimálně 1 MB, maximálně 2 MB;
• fotografie musí být doplněna o krátký komentář, z kterého bude patrné kde a při jaké
příležitosti vznikla;
• fotografie musí být zaslána na adresu barbora.hoppova@vsb.cz do 31. 5. 2022;
• do předmětu zprávy uvádějte „Fotosoutěž“. Zpráva musí obsahovat jméno autora, fakultu,
typ pobytu.
• vítězné fotografie budou následně zveřejněny na webu VŠB-TUO; v měsíci červnu bude
vyhlášena soutěž pro veřejnost na FB stránkách univerzity;

SOUTĚŽÍCÍ:
• prohlašuje, že je autorem fotografie a že jejich vytvořením nedošlo k jakémukoli porušení
autorských práv, ani jakémukoli jinému protiprávnímu jednání;
• poskytuje VŠB-TUO bezplatně právo využívat fotografie pro nekomerční účely;
• prohlašuje, že souhlasí s využitím fotografií k propagaci mobilit, mimo jiné na webu a soc.
sítích VŠB-TUO

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
• Správcem osobních údajů je VŠB – Technická univerzita Ostrava, IČ: 61989100, ID DS d3kj88v,
17.listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba (dále jen „VŠB-TUO“).
• Osobní údaje soutěžících v rozsahu jméno studenta, fakulta, typ pobytu a telefonní číslo se
zpracovávají na základě právního důvodu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. b)
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
• Účelem zpracování osobních údajů je realizace smluvního vztahu v rámci účasti na soutěži a
s tím spojenými právními nároky v případě naplnění podmínek pro obdržení výhry realizace a
vyhodnocení soutěže.
• Více o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách univerzity
https://www.vsb.cz/cs/o-univerzite/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/
• Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let
• Příjemci OÚ: osobní údaje nejsou předávány žádným příjemcům.
• Práva subjektů údajů: přístup k osobním údajům, jejich opravu, pokud jsou nepřesné, jejich
výmaz za splnění konkrétních podmínek, omezení zpracování osobních údajů, vznesení
námitky proti zpracování osobních údajů, nebýt předmětem automatizovaného rozhodování,
podání stížnosti u dozorového orgánu INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

