Gastro Junior Brno 2019 – Bidfood Cup
Přílohy ke stažení Online přihláška

Gastro Junior Brno 2019 - Bodfood Cup

Název školy (SPV):
1. soutěžící PŘÍJMENÍ:
JMÉNO:
Soutěžní obor:

kuchař ▼

Datum narození:
2. soutěžící PŘÍJMENÍ:
JMÉNO:
Soutěžní obor:

kuchař ▼

Datum narození:
3. soutěžící PŘÍJMENÍ:
JMÉNO:
Soutěžní obor:
Datum narození:
Členské číslo školy (SPV):
Doprovodní pracovníci - jméno a
příjmení:

Fakturační adresa školy (SPV)
včetně IČ, DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Kontaktní osoba (příjmení, jméno
a funkce):
DOTAZNÍK PRO MODERÁTORA jméno 1. soutěžícího:

kuchař ▼

Název nominační soutěže, z které
škola postupuje:
Datum narození:
Soutěžní obor:
Škola:

Účast v soutěžích:

Záliby, koníčky:
Jméno trenéra, který soutěžícího
připravoval:
Další informace, které chcete
sdělit:
DOTAZNÍK PRO MODERÁTORA jméno 2. soutěžícího:
Datum narození:
Škola:
Soutěžní obor:
Účast v soutěžích:

Záliby, koníčky:
Jméno trenéra, který soutěžícího
připravoval:
Další informace, které chcete
sdělit:
DOTAZNÍK PRO MODERÁTORA jméno 3. soutěžícího:

Datum narození:
Škola:
Soutěžní obor:
Účast v soutěžích:

Záliby, koníčky:
Jméno trenéra, který soutěžícího
připravoval:
Další informace, které chcete
sdělit:
Příloha
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto
formuláři (zejména jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa) zájmovým spolkem Asociace kuchařů
a cukrářů ČR z.s. (dále jen „AKC ČR“), se sídlem U Krbu 521/45, Praha - 10, 108 00 (dále jen
„správce“) pro účely uvedené níže.
Souhlasím s pořizováním fotodokumentace a videodokumentace ze semináře/ soutěže/akce za
účelem umístění mé fotografie v digitální podobě v databázi AKC ČR z.s. na portále www stránek
AKC ČR z.s. a to po dobu 10 let.
Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to ode dne udělení souhlasu
po dobu 10 let.
Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl seznámen, všechny údaje
jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v
tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení,
kterými se rozumí nabídka akcí a seminářů z webových stránek www.akc.cz. Sumarizované údaje z
tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.
Souhlasím dále s tím, že mohu být správcem kontaktován s nabídkou pořádání akcí a seminářů
prostřednictvím telefonu a elektronických prostředků např. e-mailu nebo SMS zpráv ve smyslu
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt
údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní sdělení
správcem nadále zasílány, maximálně však po dobu 10 let.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení
pracovního poměru nebo prací.
Prosím, je nutné zakliknout spam ochranu, jinak formulář nebude odeslán:

souhlasím / odeslat

Souhlasím s pořizováním fotodokumentace a videodokumentace a jejím následným využitím pro
účely AKC ČR, propagace soutěže GASTRO JUNIOR BRNO 2018 – BIDFOOD CUP a Přehlídky České
ručičky.
V případě nominace na laureáta Přehlídky České ručičky, souhlasím se svojí účastí na slavnostním
galavečeru Přehlídky České ručičky. V tomto případě také poskytnu součinnost pro účely natočení
videovizitky agenturou ALKOM, s.r.o.
17.01.2019 - 20.01.2019, Veletrhy Brno, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, pavilon P
Ročník: 25. ročník

Pobočka:

pobočka Brno

Rozlosování škol do jednotlivých dnů
soutěže: ZDE
25. ročník soutěže mladých odborníků v oblasti gastronomie
- MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY -

soutěž se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové
hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka,
a prezidenta AKC ČR Bc. Miroslava Kubece

jako odborný program

29. mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO

28. mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech
REGIONTOUR
a Festivalu krajových specialit a regionální potraviny RegFoodFest

Junioři budou soutěži v oborech kuchař, cukrář, barman, barista, teatender a číšník.
Soutěž bude probíhat po celé čtyři dny.
Propozice všech oborů naleznete v příloze.

Tisk stránkyTisk do pdf Nahoru

