
Prihláška
na 10. ročník ocenenia Roma Spirit 2018

Roma Spirit 2018
Na ocenenie možete nominovať seba alebo niekoho iného. Čitateľne 
 vyplnenú prihlášku posielajte do 30. septembra 2018 na adresu:

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava

Viac informácií na WWW.ROMASPIRIT.SK

MOJE ÚDAJE:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefonický kontakt:     E-mail:

NA OCENENIE PRIHLASUJEM:

Meno a priezvisko alebo názov organizácie:

Adresa:

Telefonický kontakt:     E-mail:

PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE / NOMINÁCIA DO SÚŤAŽE V KATEGÓRII 

(vyberte najvhodnejšiu z kategórií)

MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA - nezisková organizácia, občianske združenie, asociácia, nadácia, záujmové združenie práv-
nických osôb a pod., ktoré prispieva k zlepšovaniu životných podmienok Rómov na Slovensku

SPOLOČNOSŤ a ZAMESTNÁVATEĽ - firma, podnikateľ, organizácia, inštitúcia, (napr. aj materská, základná, stredná škola, 
univerzita, výskumné pracovisko) a pod., ktoré prispieva k zlepšovaniu životných podmienok Rómov na Slovensku

OBEC a MESTO – lokality, ktoré sa prostredníctvom samospráv spoločnou snahou pričinili k zlepšeniu postavenia rómskej 
komunity

OSOBNOSŤ - súkromná fyzická osoba, ktorá svojou činnosťou dlhodobo prispieva / prispievala k zlepšeniu situácie rómskej 
komunity (napr. zreteľa hodní učitelia, starostovia, iné výrazné osobnosti v danej komunite) a pod.

MÉDIÁ - prostriedky masovej komunikácie (televízia, rozhlas, tlač a ich internetové ekvivalenty, billboardy, mail, chat, te-
lefón, list, plagát, CD, DVD, BR nosiče, novinári, blogeri a iné), ktoré šíria pozitívne, objektívne, citlivé a vyvážené informácie 
o rómskej menšine a novinári a redaktori

KULTÚRA - jednotlivec alebo organizácia za celoživotnú snahu a realizáciu aktivít hodných osobitného zreteľa, ktoré pri-
spievajú k pozitívnej prezentácii, zachovaniu alebo rozvoju rómskej kultúry a identity

ČIN ROKA - zreteľa hodný počin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity 
alebo je iným spôsobom výnimočný

UVEDENÉHO JEDNOTLIVCA / ORGANIZÁCIU / ČIN NOMINUJEM ZA

(vyberte jednu alebo viac z možností)

dosiahnuté výsledky pri realizácii projektu zameraného na podporu a rozvoj rómskej menšiny;

realizáciu projektu zameraného na mimoškolské vzdelávacie aktivity pre rómske deti a mládež;

realizáciu alebo dlhodobú podporu projektov zameraných na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity;

výnimočný projekt alebo dlhodobú prácu, ktorá prispieva k zlepšeniu postavenia a životných podmienok rómskej populácie;

počin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity;

šírenie pozitívneho odkazu vzájomnej tolerancie a porozumenia.

Iné  - popíšte:

VYHLASOVATELIA: POWERED BY: PRÁVNE SLUŽBY:PARTNER KATEGÓRIE 

MIMOVLÁDNA ORG.:

REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU

MINISTERSTVA KULTÚRY SR

PARTNER KATEGÓRIE 

ČIN ROKA:

TECHNICKÉ 

ZABEZPEČENIE:

GRAFICKÝ DIZAJN:

PARTNERI:



POPIS AKTIVITY / PROJEKTU (Popíšte zrozumiteľne  a čo najpresnejšie)

Popíšte predmet činnosti a / alebo aktivity nominovaného. 

Aké výsledky dosiahla nominovaná organizácia alebo osoba? 

Ako pomohla aktivita / projekt / osoba rómskej komunite v danej oblasti?

Aký dosah a na koho majú nominované aktivity alebo osoba? 

Akým a koľkým ľudom projekt či aktivity pomáhajú? 

V čom sú aktivity a dosiahnuté výsledky výnimočné? 

Ako dlho realizuje nominovaný svoje aktivity, nominovanú aktivitu?

ZOZNAM PRÍLOH

V .......................................................................... dňa .....................................  Podpis: .....................................................................

Podpisom tejto prihlášky udeľujem podľa § 13, § 14 a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v platnom znení („Zákon“) súhlas prevádzkovateľovi ACEC so spracúvaním mojich vyššie 
uvedených osobných údajov, a to za účelom ich evidencie ako nominanta na ocenenie v rámci podujatia Roma Spirit 2018. Zároveň súhlasím s tým, aby vyššie uvedené údaje boli poskytnuté na ďalšie spracovanie nevyhnutné na dosiahnutie 
účelu spracovania nasledujúcemu sprostredkovateľovi: Prípravného výboru a Porota podujatia Roma Spirit 2018.

Podľa § 19 Zákona  sa týmto Prihlasovateľovi (ako dotknutej osobe) oznamujú pred získaním osobných údajov na účely ich spracúvania nasledujúce údaje: identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: ACEC; účel spracúvania osobných 
údajov: evidencia nominanta na ocenenie v rámci podujatia Roma Spirit 2018. 

(i)  právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa § 13 ods. 2 písm. a) Zákona; doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje budú na uvedený účel uchovávané 10 rokov od 
udelenia súhlasu s ich spracovaním; požiadavka poskytnutia osobných údajov: poskytnutie osobných údajov je potrebné na zabezpečenie evidencie nominanta na ocenenie v rámci podujatia Roma Spirit 2018, pričom dotknutá osoba nie je 
povinná poskytnúť osobné údaje, bez ich poskytnutia však prevádzkovateľ nedokáže evidovať navrhovanú osobu ako nominanta na ocenenie v rámci podujatia Roma Spirit 2018; práva dotknutej osoby: právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to 
oznámením doručeným na: slovensko@romaspirit.sk, odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, 
právo požadovať ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ďalej má právo namietať proti spracúvaniu, podať sťažnosť dozornému orgánu (resp. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na 
ochranu osobných údajov SR) ako aj právo na prenosnosť údajov a ďalšie práva v zmysle § 19 Zákona; zverejnenie osobných údajov: osobné údaje Prihlasovateľa nebudú zverejnené.


