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Termín pro podání návrhu je 8. 3. 2021 
 
Návrh na ocenění aktivní práce pedagoga v době distančního vzdělávání 

 

Jméno, příjmení pedagoga:  

Název ZŠ, ve které pedagog učí:  

E-mail, telefon na pedagoga: *  

Návrh na ocenění podává:   
(jméno, příjmení, popř. název 
organizace, e-mail, telefon) 
 

 

* nepovinný údaj 
 

Zdůvodnění návrhu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum a místo:                                                                                                                                      
Podpis navrhovatele: 

 
V případě upřesňujících dotazů nás kontaktujte na emailové adrese: msegar@ostrava.cz 
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Prohlášení navrhovatele: 
 
1. Jsem si vědom toho, že: 

a) Správcem osobních údajů je Statutární město Ostrava, sídlem Prokešovo náměstí 
8, 729 30 Ostrava, IČ: 008 45 451, e-mail: posta@ostrava.cz.  

b) Kontaktní údaje pověřence: pan Martin Krupa, e-mail: martin.krupa@gdpr-
opava.cz, telefon: + 420 724 356 825, KLIMUS & PARTNERS s.r.o.,  IČ 033 
73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupena 
Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem tel.č.: +420 602 705 686, mail: 
roman@klimus.cz; ID datové schránky: ewann52. 

c) Správce zpracovává osobní údaje navrhovatele z důvodu plnění právní povinnosti. 
Konkrétně jsou zaslané osobní údaje (v rozsahu jméno a příjmení, titul, e-mail, 
telefon) správcem zpracovávány pro účely identifikace navrhovatele. 

d) V souvislosti s činností správce jsou osobní údaje zpracovávány a uchovávány 
pouze v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a 
následně budou uloženy po dobu 3 let.   

e) Osobní údaje budou poskytnuty externím subjektům, které spolupracují při 
realizaci předávání ocenění.  
 

2. Dále si jsem vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl 
jsem informován, že bližší informace o mých právech jako subjektu údajů, jakož i o 
možnostech jejich uplatnění, naleznu na stránce www.ostrava.cz.  

 
Prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi uvedenými v prohlášení. 

 
 

 
 
 
…………………                                            ………………………………………..……. 
Datum   jméno a příjmení 

podpis navrhovatele       
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