Přihláška

do 6. ročníku soutěže E.ON ENERGY GLOBE AWARD ČR
PREFERUJEME ONLINE PŘIHLÁŠENÍ
PŘEDKLADATEL: Instituce / Firma / Organizace / Fyzická osoba*

KONTAKTNÍ OSOBA: Titul*

Jméno*

Příjmení*

Ulice*

PSČ*

Obec*

Webová stránka

Telefon*

E-mail*

*Takto označené položky musí být vyplněny (pokud jsou relevantní).

Název projektu (takto Vámi zvolený název projektu bude prezentován v případě nominace):

Stav projektu (správný údaj označte křížkem):
Nezrealizovaný

»

předpokládané datum
ukončení projektu:

Zrealizovaný

»

datum
realizace:

K VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠCE DOPLŇTE TYTO PODKLADY:
A) Popis projektu a minimálně dvě digitální fotografie (v min. rozlišení 800x600 px ve formátu .jpeg, .png, .tiff, .bmp).
Vyplňte, prosím, základní popis projektu. Tento popis bude důležitou součástí při hodnocení odbornou komisí.

B) Cíl projektu:

PREFERUJEME ONLINE PŘIHLÁŠENÍ

PREFERUJEME ONLINE PŘIHLÁŠENÍ
C) Ostatní dokumentace jako je např. publikace, novinové články, fotografie, videozáznam, DVD, brožury atd. (materiál zašlete, pokud ho máte k dispozici)
Ostatní dokumentaci můžete zaslat:
a) poštou: E.ON Energie, a.s., Team Energy Globe Award ČR, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
b) elektronicky: projekty@energyglobe.cz
Zasíláte-li ostatní dokumentaci e-mailem, maximální možná velikost je 10 MB.

JAK JSTE SE DOZVĚDĚLI
O E.ON ENERGY GLOBE AWARD ČR?
(správný údaj označte křížkem)

rádio

TV

konference / veletrh

manager společnosti E.ON

internet

tisk

billboard

ostatní

jméno managera

upřesněte

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb. v aktuálním znění uděluji tímto souhlas se zpracováním osobních údajů, uvedených výše v přihlášce, v souvislosti s podáním, zpracováváním a vyhodnocováním přihlášek do soutěže E.ON Energy Globe Award ČR a v souvislosti
s propagací této soutěže (účel zpracování údajů), a to vyhlašovateli soutěže E.ON Energie, a.s., IČ 26078201 se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako správci a společnostem Media Consult s.r.o., IČ 25188500 se sídlem B. Němcové 12/2, 370 80 České
Budějovice a E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 25733591 jako zpracovatelům. Souhlas uděluji na dobu přípravy, konání a vyhodnocení soutěže, nejdéle na dobu do 31.12. 2017.
Zpracování osobních údajů bude probíhat manuálně, a to zejm. tříděním, shromažďováním a zpracováváním. Dále uděluji souhlas s užitím dat, komentářů a obrazových a zvukových záznamů tvořících projekt či existujících v souvislosti se zaslaným projektem
a to zároveň jako souhlas s pořízením a použitím těchto záznamů mé osoby jako se zachycením a rozšířením podoby člověka a projevů jeho osobní povahy ve smyslu §84 a násl. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Odesláním přihlášky souhlasím s úplným zněním pravidel soutěže E.ON Energy Globe Award ČR, které jsem si přečetl/a na www.energyglobe.cz v sekci Pravidla.
Informace: Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Jako subjekt údajů mám právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji,
povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů) a právo na jejich opravu. Dále mám v případě, že zpracování mých osobních údajů je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požadovat od správce nebo
zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud by mi správce nebo zpracovatel nevyhověl, mám právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

datum

podpis

Souhlasím se zpracováním osobních údajů (pouze elektronická forma)

Přihlášku a podklady pošlete, prosím, nejpozději do 15. května 2014
elektronicky na e-mail projekty@energyglobe.cz
Informace o Vašem umístění v soutěži obdržíte během června 2014.

Soutěžní kategorie
Projekty z oblasti
ekologie, úspor energií
a využívání obnovitelných zdrojů, o které se
zasloužila obec.

Všechny malé i velké
projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných
zdrojů, které zpracoval
člověk v domácnosti.

Projekty z oblasti
ekologie, úspor energií
a využívání obnovitelných zdrojů, o které se
zasloužila firma, organizace či sdružení.

Projekty z oblasti ekologie, úspor energií
a využívání obnovitelných
zdrojů, které zpracovala
mládež nebo škola.

Nápady, myšlenky, vize
či produktové inovace
zabývající se energeticky
úspornou problematikou.

Nezávislá komise E.ON Energy Globe Award ČR projekty sama zařadí do jednotlivých kategorií.

Bližší informace naleznete na www.energyglobe.cz.

PREFERUJEME ONLINE PŘIHLÁŠENÍ

