ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН ХУМАНИТАРНЕ КАРТИЦЕ
ЕУРОБАНК А.Д. „ВЕЛИКО СРЦЕ“
Име и презиме подносиоца пријаве (учесника):____________________________________________
Датум рођења подносиоца пријаве (учесника):
_______________________________________________________________
Адреса пребивалишта подносиоца пријаве (учесника):
_________________________________________________________
Број телефона (фиксни или мобилни) подносиоца пријаве (учесника):
____________________________________________
Е-маил адреса подносиоца пријаве
(учесника):________________________________________________________________
Школа подносиоца пријаве (учесника):
_______________________________________________________________________________
Потпис подносиоца пријаве (учесника):
_____________________________________________________________

У случају да је подносилац пријаве за Конкурс малолетно лице горе наведене податке,
заједно са својим подацима, попуњава искључиво законски заступник детета.

Име и презиме законског
заступника:_______________________________________________________________
Адреса пребивалишта законског заступника:
_________________________________________________________________________
Број телефона (фиксни или мобилни) законског заступника:
_________________________________________________________________________
Е-маил адреса законског
заступника:________________________________________________________________
Потпис законског заступника:
_________________________________________________________________________
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Еуробанк а.д., са седиштем у Београду, ул. Вука Караџића 10 (у даљем тексту: Банка),
прикупља личне податке физичких лица подносиоца пријаве за учешће у наградном Конкурсу у
организацији Банке за дизајн нове банчине хуманитрарне „Master Card“ картице „Велико срце”
и врши обраду тих података у складу са Законом о заштити података о личности. Такође,
Банка прикупља и обрађује личне податке законских заступника у случају да је подносилац
пријаве (учесник) малолетно лице, у ком случају наведено лице даје пристанак за обраду како
својих, тако и личних података малолетног детета.
Подаци који се прикупљају од подносиоца пријаве (учесника) су: име, презиме, датум
рођења, адреса пребивалишта, број фиксног или мобилног телефона, е-маил адреса, школа
учесника. У случају да је подносилац пријаве малолетно лице поред података малолетног
лица прикупљају се и подаци законског заступника и то: име, презиме, адреса пребивалишта,
број фиксног или мобилног телефона.
Подаци се прикупљају ради избора једног цртежа/креативног решења (дизај и технику
по избору) ради одабира најбољег дизајнерског решења за банчину хуманитрарну „Master
Card“ картицу „Велико срце”. Подаци се прикупљају путем пријаве за Конкурс, коју учесници
достављају Банци заједно са идејним решењем на адресу седишта Банке у Београду, ул. Вука
Караџића 10, Сектор маркетинга и корпоративних комуникација. Прикупљени подаци се
користити искључиво у сврху спровођења Конкурса и контактирања победника.
Личне податке победника Конкурса, поред Банке као организатора, користиће и
Привредно друштво за туризам КУБ д.о.о., специјализовано за образовна путовања, и то
искључиво ради реализације наградног путовања победника у Велику Британију.
Без обраде личних података на наведени начин не би било могуће правилно спровести
предметни Конкурс и идентификовати идејна решења учесника Конкурса.
Прикупљени подаци се налазе у збирци података пријављеној у Централни регистар
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (Евиденција
„Конкурс за дизајн нове хуманитарне картице – Велико срце“).
Прикупљене личне податке користе искључиво запослени у Банци, у Сектору
маркетинга и корпоративних комуникација који обављају послове у вези са организовањем и
сопровођењем наградног Конкурсау и вођењем збирки података о личности, а личне податке
победника Конкурса и Привредно друштво за туризам КУБ д.о.о., и то искључиво ради
реализације наградног путовања у Велику Британију. Основ давања података је добровољни
пристанак лица, у складу са одредбама члана 10. Закона о заштити.
Физичко лице чији су подаци предмет прикупљања може опозвати пристанак писмено
или усмено на записник. Правна последица опозива је престанак обраде наведених података
од стране Банке и брисање свих података о физичком лицу које је опозвало пристанак. У
случају опозива пристанка достављеног у току трајања наградног Конкурса, Банка неће узети у
разматрање достављен цртеж/креативно решење лица на чији се опозив односи.
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Физичко лице чије податке обрађује Банка има право:
а) на истинито и потпуно обавештавање о обради његових података, у смислу члана 19.
Закона о заштити података о личности;
б) да захтева од Банке да му стави на увид податке који се на њега односе, односно да захтева
копију података, исправку, допуну, ажурирање, брисање података, као и прекид и привремену
обуставу обраде;
в) на брисање података у случају да сврха обраде није јасно одређена и/или да је сврха
обраде измењена, а нису испуњени услови за обраду за ту измењену сврху и/или да је сврха
обраде остварена, односно подаци више нису потребни за остваривање сврхе; и/или да је
начин обраде недозвољен; и/или да податак спада у број и врсту података чија је обрада
несразмерна сврси; и/или да је податак нетачан, а не може се путем исправке заменити
тачним; и/или да се податак обрађује без пристанка или овлашћења заснованог на закону и у
другим случајевима када се обрада не може вршити у складу са одредбама Закона о заштити
података о личности.
Банка се обавезује да ће личне податке физичких лица користити у наведену сврху и да
добијене податке неће учинити доступним неовлашћеним лицима, односно обавезује се да
неће вршити обраду података у случајевима прописаним чланом 8. Закона о заштити података
о личности.
ДОБРОВОЉНИ ПРИСТАНАК ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Овим изјављујем да сам, у складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности,
упознат/а са обрадом података о мојој личности коју врши Банка.
Добровољно дајем изричит пристанак Банци за прикупљање, обраду и коришћење мојих
личних података садржаних у пријави за Конкурс за дизајн хуманитарне картице Еуробанк а.д.
„Велико срце“, у смислу Закона о заштити података о личности, и гарантујем за истинитост и
тачност података.
У случају да будем проглашен за попедника дајем сагалсност за коришћење мојих личних
података садржаних у пријави за Конкурс за дизајн хуманитарне картице Еуробанк а.д. „Велико
срце“ и Привредном друштво за туризам КУБ д.о.о. ради реализације наградног путовања у
Велику Британију.
Место и датум: _______________________
_____________________________________
Потпис подносиоца пријаве за Конкурс
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