
 
Příloha č. 3  Pravidla přihlášení turistických atrakcí pro Stezku  

tradic a regionálních výrobků v oblasti Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš. 

 
PROHLÁŠENÍ 

O ZÁMĚRU ÚČASTNIT SE PROJEKTU 

„Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny,  
Jizerských hor a Krkonoš” 

V souvislosti s realizací projektu „Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské 
kotliny, Jizerských hor a Krkonoš”, realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko,  
vyjadřuji svůj záměr se Projektu účastnit.  
 

Název subjektu:.…………………………………………………………………………………………....................................................... 
 
Adresa sídla:.......………………………………………………………………………………………………….............................................. 
 
Kontaktní osoba: ………………………………....………………………………………………………….................................................. 
 
Telefon/fax:………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
 
E-mail:……..........…………………………………………………………………………………………………............................................... 
 
Webová stránka:..…………………………………………………………………………………………………….......................................... 

  
Vyjádření záměru zúčastnit se projektu představuje zároveň souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů 
v souladu s národní i evropskou legislativou. 
 
Seznamte se, prosím s informativní klauzulí.  

INFORMATIVNÍ KLAUZULE: 

V souladu s čl. 13 ust. 1 a odst. 2 obecného nařízení o ochraně údajů ze dne 27. dubna 2016 ( Úř. věst. L 119 z 04.05.2016) Vás 
informujeme, že: 

1. Správcem Vašich osobních údajů je Krkonošská agentura pro regionální rozvoj a.s. (KARR S.A.) se sídlem na ul. 1 Maja 27, 58-500  Jelenia 
Góra.  

2. Správce jmenoval Inspektora ochrany osobních údajů (IOD), jehož lze kontaktovat ve veškerých záležitostech spojených se zpracováním 
osobních údajů a využitím práv z něho vyplývajících a to poštou (zasláním dopisu na adresu sídla KARR SA) nebo prostřednictvím 
elektronické pošty na adrese iod@karr.pl  

3. Vaše osobní údaje budou přetvářeny jen po dobu nezbytně nutnou pro realizaci propagačních a marketingových aktivit projektu a k 
povinnému zdokumentování kroků učiněných při přípravě projektu „Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu 
Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš”, Fotografická a filmová dokumentace (a to včetně té obsahující záběry Vaší osoby  a Vámi 
prezentovaného řemesla, místa výrobku a způsobu jeho vytváření) může být využita za účelem zdokumentování aktivit realizovaných v 
rámci projektu a také pro marketingové a propagační účely KARR S.A., vč. jejich publikace na internetových stránkách KARR S.A., na 
propagačních letácích, v brožurách, v tisku a prostřednictvím sociálních sítí jako facebook, instagram atp.   

4. Vaše osobní údaje budou přechovávány jen po dobu nezbytně nutnou ke zdokumentování aktivit správce spojených s přípravou 
projektu „Po stopách regionální výroby a tradice v polsko-českém regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš”, (tj. v období 5 
let po ukončení realizace projektu počínaje koncem roku 2021).  

5. V mezích definovaných předpisy Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováváním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. dubna 2016 (Úř. 
věst. L 119 z 04.05.2016) máte právo na:  
přístup k obsahu svých osobních údajů, právo provést jejich změnu, odstranění, omezení jejich zpracování, přenesení údajů, právo 
vnášet námitky vůči jejich zpracování a právo předložit stížnost dozorčímu orgánu zabývajícímu se ochranou osobních údajů, dojdete-li k 
závěru, že zpracování osobních údajů narušuje předpisy obecného nařízení 2016/679. 

Realizace výše zmíněných práv může proběhnout informováním Inspektora Pro ochranu osobních údajů o Vašich požadavcích a to a to 
poštou (zasláním dopisu na adresu sídla KARR SA) nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese iod@karr.pl. 
 

 .....……………………………………                                                                                         ………………………………………                           
     (Místo a datum)                    (Podpis ) 
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