Závazná přihláška praktikanta
Letní tábor Dolní Světlá 2020
Termín tábora: 5. 7. – 18. 7. 2020

Místo tábora: Dolní Světlá v Lužických horách

Jméno a příjmení praktikanta: ...................................................................................................................
Datum narození: ...................................................... Zdravotní pojišťovna: ...............................................
Bydliště: ................................................................... …..............................................................................
PSČ:.. .............................. Telefon (rodiče): ………… ……. . E-mail (rodiče): ………………………………..
Spojení na rodiče v době konání tábora: ................. ................................... Telefon: ...............................

V .................................dne:……………..

Podpis zákonných zástupců: ….. ......................................

Souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů a fotografováním dětí a pořizování videozáznamů
1. Uděluji tímto spolku Vesmír Říčany, z. s., Jiráskova 411, 251 01 Říčany (dále jen „Správce“) souhlas, aby
ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů)
zpracovával tyto osobní údaje:
Jméno a příjmení, rodné číslo, adresu trvalého bydliště – účastníka tábora,
kontaktní telefonní číslo a emailovou adresu na zákonného zástupce
2. Jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo a e-mail je nutné shromažďovat,
uchovávat a zpracovávat za účelem jednání s pojišťovnou, při provozování tábora apod.
3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv vzít zpět, a to například
zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje spolku.
4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů mátě
možnost obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Svým podpisem potvrzuji souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů mého dítěte.

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

Svým podpisem uděluji souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií či obrazových nebo zvukových záznamů
mého dítěte z průběhu dětského letního tábora a akcí pořádaných spolkem Vesmír Říčany, z. s., Jiráskova 411,
251 01 Říčany.

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

Vesmír Říčany, z. s.

Jiráskova 411
251 01 Říčany

Tel : +420 728 320 669
+420 731 449 168

www.vesmir-ricany.cz
info@vesmir-ricany.cz

