EURÓPSKA KOMISIA

SÚHLAS S ÚČASŤOU V SÚŤAŽI VIDEONAHRÁVOK
POVOLENIE NA VYHOTOVENIE
 AUDIOVIZUÁLNEHO ZÁZNAMU MALOLETÉHO
DIEŤAŤA

Predmet audiovizuálneho záznamu: [Krátko popíšte situáciu/súvislosti týkajúce sa fotografie/filmovej nahrávky,
aby bolo možné fotografiu/filmovú nahrávku, na ktorú sa toto povolenie vzťahuje, jednoducho identifikovať]
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Dátum vyhotovenia audiovizuálneho záznamu: ............................. Miesto: ............................................................................................
Podpísaný(-á),

..............................................................................................................

[meno

zákonného

zástupcu,

veľkými

písmenami] ,

zákonný zástupca dieťaťa .............................................................................................. , vo veku ........... rokov, ......................................................
bytom v

................................................................................................................................................................................................................................................

týmto vyhlasujem, že dieťa
– sa môže zúčastniť na školskej súťaži videonahrávok „Film4Energy Challenge“, ktorú organizuje Generálne riaditeľstvo
Európskej komisie pre energetiku,
– môže byť odfotografované/alebo nafilmované v súvislosti s účasťou v súťaži videonahrávok GR „Film4Energy
Challenge“, ktorú organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku,

– sa môže objaviť vo videonahrávkach na propagáciu súťaže „Film4Energy Challenge“, ktorú organizuje Generálne
riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku. Videá budú distribuované prostredníctvom komunikačných kanálov
Európskej komisie, ako je webové sídlo Europa, či siete YouTube, Facebook, Twitter, Instagram a audiovizuálna knižnica
Komisie. Videonahrávky budú distribuované aj prostredníctvom externých kanálov, ako sú napríklad: vybraní novinári,
národné agentúry a iné orgány EÚ alebo na propagačné činnosti, ako sú výstavy alebo publikácie, t. j. články, blogové
príspevky.
Splnomocňujem Európsku komisiu, aby:
– bez obmedzenia použila fotografie a/alebo filmové nahrávky, ktoré zachytávajú podobu dieťaťa, ako je vyššie
uvedené, vo všetkých typoch publikácií, v každej forme televízneho vysielania alebo komunikácie prostredníctvom
internetu a sociálnych sietí Európskej komisie ako Twitter, Facebook, YouTube a Instagram,
– zaradila tieto fotografie a/alebo filmové nahrávky do verejne prístupných bezplatných elektronických databáz
Európskej únie a aby ich v nich archivovala. Tretie strany, ktoré majú prístup k týmto databázam, môžu tieto
fotografie a/alebo filmové nahrávky použiť v súlade s rozhodnutím Európskej komisie o opakovanom použití
dokumentov Komisie (2011/833/EÚ) len na informačné alebo vzdelávacie účely,
v záujme znázornenia alebo propagácie aktivít alebo projektov, či už minulých, súčasných alebo budúcich, Európskych
inštitúcií a Európskej únie.
Týmto vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov, ktoré sú tu uvedené, v rozsahu potrebnom na
dosiahnutie daného účelu. Európska komisia ručí za to, že osobné údaje, ktoré sa ma týkajú, sú spracovávané v súlade
s pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ) 2018/1725. Údaje môžu byť archivované v EK.
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Som si vedomý(-á), že mám právo, alebo dieťa, pokiaľ dosiahlo vek rozumovej vyspelosti, má ako dotknutá osoba právo
na prístup k údajom, ktoré sa ho týkajú, právo byť informované o spracovaní osobných údajov a jeho rozsahu, právo
v prípade potreby opraviť nesprávne osobné údaje a právo odmietnuť ďalšie spracovanie osobných údajov zo závažných
a oprávnených dôvodov.
Na uplatnenie týchto práv kontaktujte, prosím, Európsku komisiu na tejto adrese: ener-a2@ec.europa.eu
Toto oprávnenie platí na celom svete a počas celého trvania právnej ochrany zobrazenia podoby maloletého dieťaťa. Je
možné ho odvolať tým, že sa Komisii zašle oznámenie na uvedenú adresu.
Podpisy rodiča (rodičov)/zákonného zástupcu (zástupcov)
nasledujú jednotlivo po „prečítal(-a) a odsúhlasil(-a)“
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