PŘIHLÁŠKA — I. turnus

pro účastníka dětské rekreace pořádané z. s. Hanýžka, Praha 2, Na Výtoni 9

Lyžařský výcvik
Termín:
9. února – 16. února 2019
1. Dítě
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:

Zdravotní pojišťovna:

Mobil:

E-mail:

Trvalé bydliště:
Telefon domů:
2. Matka
Jméno a příjmení:
Mobil:

Telefon do zaměstnání:

3. Otec
Jméno a příjmení:
Mobil:

Telefon do zaměstnání:

Souhlasím se zasíláním informací o akcích pořádaných Hanýžka z.s. na uvedený e-mail: ANO - NE
(nehodící se škrtněte, případně doplňte e-mail)


Závazně přihlašuji své dítě na akci shora uvedenou. Jsem seznámen/a a souhlasím s podmínkami účasti
uvedenými v základních informacích.
Podpisem na přihlášce účastník (jeho zákonný́ zástupce) uděluje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů
uvedených na přihlášce pro interní, marketingové a propagační účely pořadatele, v souladu se zákonem č 101/2000Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zejména souhlasí, aby pořadatel ukládal jeho osobní údaje do své
databáze a k nim přiřazoval údaje související s účastí na akcích. Tyto údaje pak mohou být užívány, zpracovávány a
vyhodnocovány v rámci potřeb provozovatele a předávány třetím osobám pouze v přímé souvislosti se zajištěním akce
(nap. pojišťovny, ubytovací zařízení apod.), k čemuž dává účastník (jeho zákonný́ zástupce) svým podpisem na přihlášce
svůj výslovný́ souhlas.

V ............................................................... dne ......................................
Podpis zákonného zástupce.....................................................................
Vzhledem k omezené kapacitě je přihláška bez předchozí domluvy s provozovatelem neplatná.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů

Název (Spolku): Hanýžka z.s.
IČO: 27017427
Sídlo: Na výtoni 1257/9, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 16254
(dále jen „Správce“ nebo „Spolek“),
v rámci své činnosti zpracovává jako správce Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte ve
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů – dále jen „ GDPR“), ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a to v
rozsahu a za podmínek uvedených níže.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Svým podpisem udělujete souhlas k tomu, aby Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte, které
jste sdělil/a, nebo sdělíte Správci, nebo které byly Správcem oprávněně získány od třetích osob, či
které Správce získal ze své vlastní činnosti, byly zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za
účelem:
-

Propagace a prezentace Spolku - souhlasím se zpracováním osobních údajů (fotografií, audio
a videozáznamů) mého dítěte, za účelem propagace a prezentace spolku, a to na webových
stránkách spolku, na nástěnkách v prostorách využívaných spolkem, či video upoutávky.

-

Poskytování informací - souhlasím se zpracováním osobních údajů (e-mail, telefon), za účelem
zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku
nad rámec běžné činnosti.

-

Pro vnitřní potřebu spolku - souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště) mého dítěte a mé údaje jako zákonného zástupce (jméno,
příjmení, adresa bydliště, emailový kontakt, telefonní číslo) pouze pro vnitřní potřebu Spolku,
případně za účelem předání osobních údajů oprávněným institucím (KHS, zdravotní zařízení,
zdravotní pojišťovna atd.)

Tento souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne podpisu.

Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně
osobních údajů mám právo:
 kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
 vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
 vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod
jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
 žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do
jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.

V ......................................... dne .........................................
Prohlašuji, že veškeré údaje v tomto dokumentu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:

........................................................

Jméno a příjmení dítěte:

........................................................

Podpis zákonného zástupce:

........................................................

