
Obrazac za obradu podataka i suglasnost s objavom
foto/video materijala

Potpisani obrazac za obradu podataka preduvjet je za sudjelovanje u svim aktivnostima HDD-a
gdje se prikupljaju podaci ili stvaraju mediji (npr. fotografija, video zapisi).

Molimo pažljivo pročitajte sljedeći obrazac za obradu podataka. Svaki sudionik mora pročitati, potpisati i
predati skeniranu i potpisanu kopiju HDD-u.

Za potrebe ovog obrasca, osobni podaci odnose se na sve informacije koje se odnose na određenu
fizičku osobu ili fizičku osobu koju je moguće identificirati. Konkretno, osobni podaci su svi podaci kojima
se utvrđuje identitet sudionika (npr. ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja, matični broj i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo
automatskim ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena,
povlačenje, provjera, korištenje, otkrivanje, prijenos, objavljivanje ili na drugi način stavljen na
raspolaganje, sortiranje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje te izvođenje logičkih,
matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

U slučaju da više ne želite da na bilo koji način obrađujemo vaše podatke, zahtijevate brisanje, ispravak ili
prijenos vaših podataka, obavijestite nas e-poštom na e-mail adresu hdd@hdd.hr. Možemo vas
kontaktirati kako bismo provjerili autentičnost zahtjeva. Podaci koji se moraju čuvati nakon prestanka
eventualne pretplate prema propisima iz područja računovodstvenog i poreznog prava neće se brisati.

Razdoblje čuvanja podataka Korisnika traje 5 (slovima: pet) godina od dana prestanka poslovnog odnosa
odnosno do zaprimanja zahtjeva za brisanje od strane pojedinca na kojeg se osobni podaci odnose,
nakon čega se osobni podaci brišu. . Osobne podatke čuvamo dulje od navedenog roka samo ako to
zahtijevaju važeći propisi u Republici Hrvatskoj ili nadnacionalno zakonodavstvo.

Ako imate prigovora na obradu vaših podataka, svoj prigovor možete uložiti nadležnom državnom tijelu,
sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i nacionalnom zakonodavstvu.

Ja, __________________________________________ [puno ime], a(n)

□ Maloljetni sudionik
□ Punoljetni sudionik

na _____________________________ (naziv događaja) (u daljnjem tekstu: Događaj) u organizaciji
Hrvatskog debatnog društva, ovime svjesno i dobrovoljno pristajem da, u zamjenu za dobru i vrijednu
naknadu , čiju prijam i dostatnost ovime potvrđujem:

Razumijem da HDD namjerava obraditi moje osobne podatke na Događaju. U skladu sa ugovorima o
zaštiti podataka i poštenoj upotrebi HDD-a i EU-a, slijedom Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i
njezine kodifikacije u hrvatsko pravo, dajem suglasnost na sljedeće (molimo označite sve što je
primjenjivo):



Za sve sudionike:

□ Dajem privolu HDD-u za obradu mojih osobnih podataka u svrhu adekvatnog sazivanja događaja.
Razumijem da ako ne pristanem na ovo, ne mogu sudjelovati na događaju.

□ Dajem privolu HDD-u da koristi moja prava na sliku u promotivne svrhe događaja i/ili budućih
događaja koje HDD provodi. Razumijem da izbor da pristanem na ovo ne utječe na moju
sposobnost sudjelovanja na događaju.

Samo za sudionike mlađe od 18 godina:

□ dajem privolu HDD-u za objavu mog imena uz rezultate događaja. Ako ne dam privolu, moje ime
će biti objavljeno kao “J. Srna”.

□ Dajem privolu HDD-u da koristi moja prava na sliku za snimanje i streamanje video sadržaja i
objavljivanje na platformi treće strane. Razumijem da mogu povući ovaj pristanak i objavu videa u
bilo kojem trenutku, bilo informiranjem člana osoblja o događaju prije aktivnosti ili nakon toga
pisanim obavještenjem HDD-a. Razumijem da izbor da pristanem na ovo ne utječe na moju
sposobnost sudjelovanja na događaju.

Potpisivanjem ovog obrasca razumijem da će HDD djelovati kao upravitelj podataka mojih osobnih
podataka i da HDD može poslovati s trećim stranama s kojima HDD ima ugovore kao obrađivačima
podataka, prvenstveno Google Ireland ltd., Meta Platforms Ireland ltd. i Amazon Web Services Inc., u
svrhu pohrane mojih osobnih podataka i/ili korištenja moje slike.

Pročitao sam i razumijem ovaj obrazac za obradu podataka. Slažem se pridržavati se ovih smjernica
tijekom događaja.

Ime

sudionika: Potpis sudionika:
Molimo dostavite potpis tintom ili digitaliziranu kopiju potpisa stavljenog tintom

Potpis roditelja/staratelja (ako je sudionik mlađi od 18 godina)
Molimo dostavite potpis tintom ili digitaliziranu kopiju potpisa stavljenog u tinta

Mjesto i datum


