PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V ŘEPICI 2019
1. termín
8. - 12. 7. 2019
Věk 4 roky - 2012

2. termín
15. - 19. 7. 2019
Věk 4 roky - 2012
označte termín

Údaje o přihlašovaném
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Adresa
Zdravotní stav

Zdravotní pojišťovna - kód
poznámky

alergie, brýle, rovnátka, užívané léky, ….

Údaje o zákonném zástupci
1. zákonný zástupce

Telefon*
Email **
2. zákonný zástupce

Telefon
Email
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů správcem v
písemné i elektronické podobě:
Název: Spolek Děti Řepice, IČO: 22765603, Sídlo: Řepice 133, 38601, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl L, vložka 5639
(dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely:
a) pro vnitřní potřebu spolku:
• k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku,
• předávání osobních údajů partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování,
• k zajištění přístupu člena do neveřejné části webových stránek spolku nebo Facebooku,
• kontaktní údaje členů jsou využívány k zajištění komunikace.
b) pro marketingové a informační účely:
• vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (výroční zprávy, brožurky, časopisy) a dále fotografie bez připojení dalších osobních údajů,
• zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti,
• zveřejnění seznamu členů v neveřejné části webových stránkách spolku nebo Facebooku v rozsahu – jméno a příjmení; telefon, email, organizace,
• při udělování ocenění za práci s dětmi a mládeží (Březový lístek) v rozsahu jméno a příjmení, přezdívka, obec, kraj, organizace.
Osobními údaji se rozumí údaje uvedené v přihlášce na tábor 2019.
Byl/a jsem řádně informován/a o způsobech, právních důvodech a dalších podmínkách zpracování poskytovaných osobních údajů a o svých zákonných právech vázajících se k ochraně osobních údajů.
Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a 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,
• dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.
Souhlasím s tím, aby Spolek Děti Řepice jako správce údajů používal během činnosti pořízené videozáznamy a fotografie člena k dokumentaci a propagaci své činnosti.
Souhlasím s tím, aby Spolek Děti Řepice jako správce údajů používal uvedené kontaktní údaje člena k zasílání informací o činnosti spolku a nabídek na další aktivity.
Beru na vědomí, že své souhlasy mohu písemně kdykoliv odvolat a správce mé údaje do jednoho roku zlikviduje.

* Tento telefon bude používán přednostně pro informování zákonných zástupců. Musí být dostupný v průběhu tábora.
** Tento email bude používán pro předávání informací před a v průběhu tábora.

Přečetl/a jsem si podmínky příměstského tábora a souhlasím s nimi.
V

Dne:
podpis zákonného zástupce

