Závazná přihláška 
na LDT Mlejnek
smlouva o realizaci akce (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)
Pořadatel
Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s.
Štefánikova 1053
Pardubice 53002
IČO: 22768866
Údaje o táboru
termín konání:
místo konání:
vedoucí tábora:
zástupce ved. tábora:
cena tábora:

…………………...
LDT Mlejnek, pošta Holice, 534 01
Bc. Radek Bendakovský
Zuzana Izera
…………... Kč (..................Kč - bez trvalého pobytu v Pardubicích
a mimo vyjmenované obce z dokumentu Platební a storno informace)

Účastník tábora
jméno a příjmení: …………………………………….
datum narození: ……………
bydliště: ……………………………………………….
Rodiče (zákonní zástupci)
jméno matky (zákonného zástupce):
………………………………................................., tel.: ……………………
jméno otce (zákonného zástupce):
………………………………................................., tel.: ……………………
Příspěvek zdravotní pojišťovny na ozdravný pobyt vašeho dítě
Na základě vaší žádosti vám vystavíme dokument dle požadavku vaší pojišťovny.
ANO / NE
Číslo transparentníhoúčtu : 2300193608/2010
VS: čísla za lomítkem v rodném čísle
Tábor musí být zcela uhrazen nejpozději do …………………….

datum ......................................podpis zákonného zástupce .......................................
Přihláška se stává závaznou po podepsání zákonného zástupce dítěte a zaplacení celého poplatku!
Přihlášku odevzdejte při odjezdu

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Pro účastníka akce: ………………………………………...
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále je „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(dále jen ZOOÚ) a o změně některých zákonů. Jako zákonný zástupce uděluji spolku Sluníkčo - Centrum pro rodinu, z.s., IČO
22768866, Štefanikova 1053, Pardubice jako Správci osobních údajů(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 ( a dalších Zvláštní kategorie osobních údajů obsažených v onlline přihlášce)
mého dítěte 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
je
automatizovaným způsobem. Spolek zpřístupni uvedené osobní údaje třetím osobám v rozsahu nutném. Zpracování osobních údajů 
dále upraveno Směrnicí pro nakládání s osobními údaji a dalšími vnitřními předpisy, aby tak byla zajištěna jejich ochrana před
zneužitím.
Souhlas dle předchozího odstavce uděluji nejméně 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, dle Směrnicí pro
nakládání s osobními údaji a dalšími vnitřními předpisy.
Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a jeho odvoláním tedy není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů
založeného na uděleném souhlasu.
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.
Prohlášení a souhlas
Vyplněním a podpisem této přihlášky dává zákonný zástupce Správci souhlas se zpracováváním osobních údajů účastníka v souladu s
Nařízením.
Zákonný zástupce souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů účastníka a jeho zákonných zástupců po dobu
přípravy a realizace akce, výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu účastníka,
• souhlasí v rámci běžné dokumentace činnosti na akci pro vnitřní potřeby spolku s pořizováním a použitím fotografií a
audiovizuálních materiálů zachycujících účastníka jednotlivě, případně ve skupině s dalšími osobami,
• se zavazuje poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé údaje potřebné pro činnost účastníka na akci,
• prohlašuje, že se seznámil se svými právy a právy účastníka v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, včetně práva
na odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů.
(při zaškrtnutí níže uvedených možností):
Zákonný zástupce navíc
• 
Souhlasí/Nesouhlasís výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů účastníka a jeho zákonných zástupců i po
skončení akce.
• 
Souhlasí/Nesouhlasítaké s pořizováním a použitím fotografií a audiovizuálních materiálů zachycujících klienta pro účel
propagace činnosti a akce také na veřejně dostupných nástěnkách, webových stránkách spolku a obdobných
místech, sociálních sítích (např. Facebook).
• 
Souhlasí/Nesouhlasís použitím fotografií a videí z tábora pro další marketingové a informační účely.

Jméno a příjmení zákonného zástupce ....................................................
datum podpisu ....................................................
podpis zákonného zástupce .......................................................................

