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Přihláška










                        Outdoorový příměstský tábor Šutr 2022













Zvolený termín účasti dítěte:
11.7. – 15.7.

18.7. – 22.7.

25.7. – 29.7.




Pozn. Označte křížkem
 

 

 















8.8. – 12.8.

15.8. – 19.8.

22.8. – 26.8.





 

 

 














Registrační údaje dítěte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno:
 
Příjmení:
 
Rodné číslo:
 
Zdravotní pojišťovna:
 
Plavec/neplavec:
 
Zdravotní omezení:
 
 

Další sdělení:
 
 











Údaje zákonného zástupce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jméno:
 
Příjmení:
 
Ulice a číslo popisné:
 
Město a PSČ:
 
E-mail:
 
Mobil (telefon domů):
 
Souhlasím, že můj syn/dcera provozuje sportovní činnosti včetně sportovních aktivit horolezectví, drytoolingu, lezeni via ferraty a volného lezení a jištění v horolezecké stěně Šutr.cz a i jinde během příměstského táboru, pořádaného Spolkem HO Šutr z.s., na které jsme své dítě přihlásil/a, a to samostatně bez mého doprovodu, jakožto doprovodu zákonného zástupce.
Prohlašuji, že jsem si vědom/a veškerých možných rizik této činnosti včetně možnosti vzniku úrazu a škody na zdraví při této činnosti.
Současně prohlašuji, že v zájmu prevence vzniku jakýchkoliv škod byl/a syn (dcera) seznámen/a s obsahem Provozního řádu horolezecké stěny Šutr.cz a že byl/a poučen/a tak, aby jej dodržoval/a a vynaložil/a veškeré úsilí k tomu, aby nezpůsobil/a žádnou újmu na majetku či zdraví sobě ani dalším osobám.
Dále souhlasím že bude/ nebude (nehodící škrtněte) odcházet samostatně po skončení denního programu příměstského táboru (tj. v 16:00 nebude-li uvedeno jinak)


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

Na e-mail, který jste vyplnili budou posílány veškeré informace o programu a průběhu táboru. Vyplněním údajů souhlasíte s jejich využitím pro účely akce Outdoorový příměstský tábor.
Odevzdání přihlášky je možné pouze zasláním přihlášky na sam@sutr.cz
Přihláška je platná až po zaplacení zálohy 1 000 Kč
Cena táboru: 2 950 Kč (pouze platba převodem)
Číslo účtu: 218360340/0600
 - variabilní symbol je rodné číslo dítěte, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte
 - specifický symbol uveďte: 2022


Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektů údajů
Zákonný zástupce,

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 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“) tímto potvrzuje správnost uvedených údajů a jako zákonný zástupce dobrovolně souhlasí se zpracováváním shora uvedených osobních údajů svého dítěte. Spolek HO Šutr z.s. IČ: 04404033, se sídlem Hrazená 470/18, Liberec 3, 46007 je správcem a zpracovatelem osobních údajů. Pro zpracování osobních údajů spolek může rovněž využít služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na jeho pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:
	IT správce a dále poskytovatelé informačních systémů a technické  infrastruktury  v  případě,  kdy  spravují  interní  systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní administrativní potřeby.


Zpracovávané osobní údaje je správce povinen předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v případě, že ji o to požádají. Správce uchovává a zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

	evidence členů spolku, předávání informací úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku a případným poskytnutím osobních údajů České unii sportu (dále „ČUS“) a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) v souladu se směrnicemi ČUS a MŠMT a to v rozsahu shora uvedeném (jméno, příjmení, rodné číslo a adresa bydliště);
	pro pojišťovny a další instituce a evidence, které jsou nutné pro zajištění řádného účelu poskytování kurzů či případných událostí s provozem sportovišť souvisejících, a to v rozsahu shora uvedeném (jméno, příjmení, rodné číslo a adresa bydliště);
	pro marketingové a informační účely, zejména souhlas poskytuji pro pořízení a zveřejnění fotografií a videozáznamů z workshopů a jiných sportovních akcí a pro jejich použití v propagačních a informačních materiálech spolku, včetně internetových stránek (v rozsahu fotografie či videozáznam bez uvedení jména) a sociálních sítí


Zákonný zástupce uděluje souhlas správci ke shromažďování, zpracování a evidenci svých osobních údajů jako zákonného zástupce svého dítěte a to ve shora uvedeném rozsahu (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa bydliště, e-mail, telefon) pro účely případného využití pro komunikaci mezi zákonným zástupcem a spolkem, zejména pro marketingové účely, tj.pro zasílání zejména emailem informací o konání dalších akcí a kurzů.
Ke zpracování, shromáždění a evidenci osobních údajů používají zpracovatelé pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné způsoby fyzického i IT zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje zpracovává správce i další zpracovatel manuálně v listinné či elektronické podobě.

Tyto souhlasy zákonný zástupce uděluje na celé období příměstského tábora a následně po dobu 3 let.

Zákonný zástupce dále prohlašuje, že byl řádně poučen a informován o svých právech,
zejména o:
	svém právu kdykoliv udělený souhlas odvolat, a to písemně doporučenou poštou na adresu spolku, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně;
	právu přístupu k těmto informacím a o právu na opravu nebo doplnění osobních údajů, včetně práva na informace, jakým způsobem a jaké údaje jsou zpracovávány;
	právu vyžádat si opravu nebo doplnění osobních údajů svých či dítěte.



V Liberci dne :…………………					podpis zákonného zástupce:

