
Prihláška na krajské kolo 36. ročníka Olympiády v informatike 
Túto prihlášku podpísanú súťažiacim, resp. u neplnoletých súťažiacich zákonným zástupcom, je súťažiaci povinný             
odovzdať v elektronickej podobe spolu s riešeniami krajského kola. 
 
Osobné údaje: 
 
Meno a priezvisko: ____________________________________ 
 
Ročník a škola: _______________________________________ 
 
Kontaktný e-mail: ______________________________________ 
 
Informácia o spracúvaní osobných údajov: 
 
Osobné údaje z tejto prihlášky budú spracúvané Slovenskou komisiou Olympiády v informatike. Osobné údaje              
môžu ďalej byť poskytnuté a spracúvané: 

● príslušným okresným úradom (OÚ) v sídle kraja, resp. príslušným centrom voľného času (CVČ), ktoré je v                
danom kraji poverené organizáciou olympiád 

● organizátorom krajského kola OI a krajskou komisiou OI v príslušnom kraji 
● odborným garantom súťaže 
● štátnou inštitúciou IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 

Adresár pracovníkov OÚ a CVČ zabezpečujúcich okresné a krajské kola predmetových olympiád a postupových              
súťaží (POPS) je zverený na www.iuventa.sk v časti: Olympiády / Dokumenty / Adresáre. 
 
Spracúvanie osobných údajov súťažiacich, ktorým bola odovzdaná nepeňažná alebo finančná cena, je nevyhnutné             
na účely oprávnených záujmov organizátora súťaže podľa Článku 6 odseku 1 písmena f) GDPR. Osobné údaje                
budú uchovávané najneskôr dovtedy, kým to bude potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje 
spracúvajú. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. 
 
Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo od organizátora súťaže žiadať o prístup k svojim osobným                 
údajom; právo o opravu; právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; právo              
namietať na spracúvanie osobných údajov; právo na prenosnosť osobných údajov; a právo podať návrh na začatie                
konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov: 
 
Podpisom tejto prihlášky súhlasím s organizačným poriadkom súťaže zverejneným na www.iuventa.sk v časti:             
„Olympiády / Olympiády a súťaže / Olympiáda v informatike / Organizačný poriadok“ a so spracúvaním mojich                
osobných údajov podľa Článku 6 odseku 1 písmena a) GDPR za účelom registrácie, organizácie priebehu,               
vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov zo súťaže. 
 
Čestné prehlásenie: 
 
Podpisom tejto prihlášky taktiež čestne prehlasujem, že som úlohy krajského kola OI riešil(a) samostatne a v                
súlade s pravidlami súťaže uvedenými v Organizačnom poriadku Olympiády v informatike a zadaniach príslušného              
krajského kola OI. 
 
Dátum a podpis: _________________________________________ 
 
V prípade podpisu zákonným zástupcom uveďte aj čitateľné meno podpisujúceho. 
 
 


