Jméno a příjmení dítěte:
Rodné číslo:
Ulice a č.p.:
Město:
PSČ:
Kolikrát se dítě zúčastnilo našeho tábora?
Je dítě členem TJ Sokol Královské Vinohrady?
Pokud to situace umožní, chtěl(a) bych být v družstvu s:
Úrazové pojištění – pojišťovna + číslo smlouvy (pokud je dítě pojištěno):

Jméno a příjmení:
Příbuzenský vztah:
Kontakt na rodiče (příbuzné) i během tábora

Telefon:
E-mail:

Jiná upozornění rodičů
(stravovací a jiné návyky, plavec/neplavec, onemocnění, …):
Název a adresa firmy:
IČ:
Pokud potřebujete fakturu, vyplňte následující:

DIČ:
Specifické požadavky na text faktury:
Poslat na adresu:

O táboře jsem se dozvěděl(a)...

V ......................................... dne: ................................... Podpis zákonného zástupce:

SPOLU S TOUTO PŘIHLÁŠKOU JE NUTNÉ NÁM POSLAT PODEPSANÝ SOUHLAS SE
ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VIZ NÁSLEDUJÍCÍ STRANA A DÁLE ZDRAVOTNÍ
POSUDEK O ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTĚ, POTVRZENÝ LÉKAŘEM A VÁMI PODEPSANÝ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, jako zákonný zástupce uděluji spolku Nudafuč, z.s., IČ: 014 40 594, se sídlem Na
Pahorku 1445/8, 101 00 Praha – Vršovice (dále jen „Spolek“), svůj dobrovolný a svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů, a to mého jména, příjmení, adresy
bydliště, telefonního čísla, elektronické adresy, a dále jména, příjmení, adresy bydliště, rodného čísla a data narození mého dítěte viz přihláška úvodní strana a to pro účely
administrativní přípravy a organizačního zajištění táborového pobytu pořádaného Spolkem.
Beru na vědomí, že Spolek bude osobní údaje zpracovávat v tištěné podobě, a to manuálním způsobem a v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Spolek není
oprávněn zpřístupnit mé osobní údaje třetím osobám.
Souhlas dle předchozího odstavce uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení. Beru na vědomí, že mohu svůj souhlas kdykoli odvolat, a to na základě písemného oznámení
doručeného Spolku.
Jsem si plně vědom(a) toho, že mám právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Spolkem (zejména právo na vydání potvrzení, zda jsou osobní údaje
zpracovávány či nikoli, právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu, době a povaze zpracovávaných osobních údajů, jejich zdrojů a příjemci či příjemcích
osobních údajů, právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů a právo na informace o vhodných zárukách, pokud jsou osobní údaje předávány do třetích zemí nebo
mezinárodních organizací) a Spolek je povinen mi tyto informace bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu předat.
Dále beru na vědomí, že mám ve věci ochrany osobních údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Beru na vědomí, že mám právo na opravu nepřesných
osobních údajů a právo na doplnění neúplných osobních údajů.
V případě, že zjistím, že zpracování mých osobních údajů je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, mám právo požadovat od
Spolku nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu (opravu, výmaz, omezení zpracování atp.). Právo na výmaz osobních údajů mám také
tehdy, pokud již osobní údaje nejsou potřebné, v případě, že odvolám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (neexistuje-li žádný další právní důvod pro jejich zpracování),
pokud byly osobní údaje zpracovány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti či pokud vznesu námitku proti zpracování osobních údajů.
Rovněž mám právo na omezení zpracování osobních údajů, a to tehdy, pokud budu popírat přesnost osobních údajů, pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro účely
zpracování, nebo pokud vznesu námitku proti zpracování osobních údajů.
Beru na vědomí, že mám právo nebýt předmětem žádného rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky
nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy se Spolkem, je to povoleno právními předpisy nebo
poskytl(a)-li jsem k tomu výslovný souhlas. Profilováním se rozumí jakákoliv forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení
některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního
stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází nebo pobytu.
Konečně mám rovněž právo na přenositelnost osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se mě týkají, od dosavadního správce a tyto případně předat ke zpracování
jinému správci osobních údajů.

V……………………, dne …………………….

…………………………………………..
podpis

Instrukce k platbě:
Cena za pobyt je 5.200,- Kč, pro členy TJ Sokol Královské Vinohrady a zaměstnance ŘSD ČR je 4.800,- Kč. Pro úhradu použijte:
a) bankovní převod na účet: 258268418/0300, variabilní symbol – rodné číslo Vašeho dítěte – důležité při identifikaci platby. Zároveň prosíme uvést do zprávy pro příjemce
jméno a příjmení dítěte.
b) fakturou (v případě příspěvku zaměstnavatele).

Storno podmínky:
Do 30.6.2019 se stornovací poplatek za zrušení přihlášky neúčtuje, od 1.7.2019 bude vráceno pouze stravné. V případě nemoci účastníka tábora je třeba doložit lékařské
potvrzení, v tomto případě bude od 1.7.2019 účtován storno poplatek ve výši 10 % z celkové ceny tábora (účastnického poplatku). Cena za tábor nezahrnuje náklady na ošetření
dítěte u lékaře a náklady s tímto spojené. V případě potřeby budou tyto náklady vybrány od rodičů (zákonných zástupců) při předání dítěte.

Odesláním této přihlášky souhlasím se Smluvním ujednáním provozovatele Nudafuč z.s., Na Pahorku 8, 101 00 Praha 10.

