PRAVIDLA ANKETY
1. Organizátor
Městská část Praha 15 se sídlem Boloňská 478 / 1, 109 00 Praha 10,
IČO: 00231355 (dále jen „Organizátor“) pořádá anketu „Sportovec roku 2020 MČ Praha 15“ (dále jen „anketa“).
Organizátor je správcem osobních údajů v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
2. Místo konání ankety
Anketa probíhá na území městské části Praha 15.
3. Vyhlášení vítězů ankety
Vyhlášení vítězů ankety proběhne v 1. čtvrtletí roku 2021. Sportovec, který ve své kategorii získá nejvíce hlasů,
bude vyhlášen „Sportovcem roku 2020 MČ Praha 15“.
4. Kategorie
•
•
•
•
•
•

Sportovní tým nad 18 let,
Sportovní tým do 18 let,
Jednotlivec nad 18 let,
Jednotlivec do 18 let,
Trenér
Senior 60+

Nominace byla uzavřena 15. 11. 2020 v 15.00 hodin.
Podmínkou nominace bylo trvalé bydliště na území MČ Praha 15 nebo registrace u některého ze sportovních klubů
či organizací se sídlem na území MČ Praha 15.
5. Ověření nominací
Ověřením nominací sportovců pro hlasování veřejnosti je pověřen Odbor školství, kultury a zdravotnictví
ÚMČ Praha 15.
6. Podmínky hlasování v anketě
Hlasování bude zahájeno v prosinci 2020 a ukončeno v lednu 2021.
Organizátor má právo v případě potřeby dobu hlasování zkrátit nebo prodloužit.
7. Jak lze hlasovat
Zapojit se do ankety je možné na internetových stránkách www.sportovecpraha15.cz.
Z jedné IP adresy může být odeslán 1 hlas pro jednoho nominovaného v každé kategorii.
8. Vyhodnocení hlasování
Vyhodnocení hlasování proběhne na jednání Výboru volnočasových aktivit a vnějších vztahů.
9. Odměny pro vítěze
Sportovci nebo týmy, které se umístí na prvních třech místech ve svých kategoriích, budou odměněni trofejí.
V kategoriích Trenér a Senior 60+ je vyhlášeno pouze první místo.
10. Souhlas s použitím osobních údajů a nakládání s osobními údaji účastníků ankety
Nominovaný sportovec (zákonný zástupce) či statutární zástupce nominovaného týmu vyjádří písemně na
předepsaném formuláři souhlas s nominací, je informován o zpracování osobních údajů a i zveřejnění osobních
údajů a případně doplní svůj souhlas se zveřejněním dodatečných osobních údajů (ročník narození a popřípadě
fotografie) na webových stránkách www.sportovecpraha15.cz,
www.praha15.cz a v časopisu Hlasatel. Osobní údaje sdělené účastníky ankety slouží výlučně
k vedení dané ankety.

