
Souhlas se sdílením informací

1. O soutěži

Korespondenční seminář Výfuk – Výpočty Fyzikálních Úkolů – pro základní školy na-
vazuje na dlouhou středoevropskou tradici přírodovědných soutěží ve formě relativně
komplikovaných úloh, na jejichž řešení mají ale řešitelé více času (řádově měsíc). Řešení
tradičně odesílají soutěžící poštou a v dnešní době i elektronicky (odtud název kore-
spondenční). Tento seminář organizovaný studenty MFF UK však s formální záštitou
fakulty pořádá kromě soutěže samotné i akce včetně letního tábora jako odměnu pro
řešitele. Díky své činnosti tak hraje důležitou roli v popularizaci fyziky v rámci ČR, ale
také poskytuje mladým organizátorům cenné pracovní zkušenosti.

Mnoho lidí objevilo díky Výfuku své nadšení pro fyziku, seminář jim dále pomohl
rozvíjet své znalosti relativně brzo a usnadnil jim tak mj. studium na vysoké škole.
Pokud Vám naše činnost přijde užitečná, rádi bychom Vám jakožto učiteli fyziky nabídli možnost zapojit se
do jeho propagace. Smysl spolupráce by spočíval v podpoře Vašich studentů při účasti v naší soutěži. Můžeme
Vám posílat pravidelné e-maily s důležitými informacemi ohledně naší činnosti, a v případě zájmu i brožurky se
zadáním každé série. Po dohodě můžeme také na vaší škole uspořádat populární přednášku či fyzikální pokus.

2. Souhlas
V rámci zákona o ochraně osobních údajů Vás chceme poprosit o vyplnění formuláře níže. Pokud si budete
kdykoli přát souhlas odvolat, je toto možné zasláním e-mailu na adresu vyfuk@vyfuk.mff.cuni.cz. Správcem
osobních údajů je Univerzita Karlova se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO 00216208. Údaje jsou
zpracovávány pro potřeby korespondenčního semináře Výfuk po Matematicko-fyzikální fakultou UK. Konkrétně
slouží tomu, abychom Vám mohli zasílat e-mailový newsletter a popř. brožurky, a také abychom mohli plánovat
svou propagaci. Údaje nebudou předány třetí osobě ani využívány k jiným účelům, než ke kterým byly po-
skytnuty. V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu
osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.

* Jméno a příjmení

* Škola působnosti

* E-mailová adresa

Doručovací adresa, kam budou doručovány brožurky

Počet brožurek, které chcete dostávat poštou (lze kdykoliv změnit tím, že nám napíšete e-mail)

Zaškrtněte, pokud souhlasíte navíc s tímto:

*� Souhlasím s použitím osobních údajů pro výše popsané informační účely.

� Souhlasím se zpracováním osobních údajů z důvodu statistických účelů i po odhlášení se ze spolupráce.

V dne

d
Korespondenční seminář Výfuk

Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2

180 00 Praha 8

774 009 267 – Jindřich Dušek, kontaktní osoba

vyfuk@vyfuk.mff.cuni.cz
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