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Středisko volného času Litomyšl
Dukelská 534, 570 01
tel.: 461 615 270, www.litomysl.cz/ddm

      
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na letní příměstský parkour tábor

Termín tábora od 15. července do 19. července 2019

Jméno a příjmení 
dítěte
Datum narození Rodné 

číslo
Adresa trvalého 
bydliště
Škola Třída

Ošetřující lékař Zdravotní 
pojišťovna

Jméno a příjmení 
zákonného zástupce
E-mail Telefon 

U svého dítěte 
upozorňuji na:
alergie, omezení, 
fobie, diety ...

Zakroužkujte vhodnou odpověď:
 Souhlasím, aby se moje dítě v rámci tábora koupalo (plovárna, krytý bazén):

                      ANO                  NE
 Moje dítě je: DOBRÝ PLAVEC PLAVEC NEPLAVEC 

Důležité pokyny:
 Nezbytnou součástí této přihlášky je Prohlášení zákonných zástupců dítěte, které se

předává v den nástupu na tábor a není starší jednoho dne.
 Zákonný zástupce se před začátkem tábora seznámí s táborovým řádem a denním

režimem  (k nahlédnutí  http://www.litomysl.cz/ddm/tabory.php) a  poučí  své  dítě   o
vhodném používání  mobilního telefonu a jiných cenných předmětů dle táborového
řádu.

 Každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podřídí se pokynům vedoucích
tábora. Nedodržení táborového řádu může být řešeno i vyloučením z tábora.

 Případný  zisk  z tábora  bude  převeden  do  rezervního  fondu  táborů,  který  slouží
k obnově vybavení pro tábory. 

 Pokud  dítě  v průběhu  tábora  onemocní  a  bude  nutné  ukončení  jeho  pobytu  na
táboře, které bude potvrzeno od lékaře, je možné zažádat o vrácení poměrné částky
z ceny tábora, která je závislá od délky účasti na táboře a o které rozhoduje vedoucí
tábora.

 Pokud budete žádat příspěvek od zdravotní pojišťovny, na vyžádání vám napíšeme
potvrzení o zaplacení a účasti na táboře.

 Pokud vám zaměstnavatel přispěje na rekreaci dítěte, na vyžádání vám vystavíme
fakturu pro zaměstnavatele (nutné je nahlášení přesných identifikačních údajů).

pokračování na straně 2
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Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Středisku volného času Litomyšl, Dukelská
534, 570 01 Litomyšl (dále jen SVČ), IČO 750 15 137, coby správci osobních údajů, souhlas
se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to pro níže uvedené účely a dobu trvání.

Osobní údaj Účel zpracování Doba
poskytnutí
souhlasu

Souhlas*
ANO - NE

Fotografie
dítěte

webové  stránky  SVČ,  výroční  zpráva,
nástěnky, facebook SVČ, tisk

5 let ANO NE

Audio  nebo
videozáznam
dítěte

webové stránky SVČ, facebook SVČ 5 let ANO NE

*Nehodící se škrtněte

Souhlas  je  udělen  dle  zákona  č.  101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů  a  o  změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (dále jen GDPR) z roku 2016/679, a to na výše uvedenou dobu od udělení souhlasu,
případně do odvolání tohoto souhlasu.

SVČ  je  oprávněn  zpracovávat  osobní  údaje  manuálně  i  automatizovaně  rovněž
prostřednictvím  určených  zpracovatelů,  jejich  aktuální  seznam  poskytne  na  vyžádání.
Osobní  údaje  budou  zpřístupněny  pouze  oprávněným  zaměstnancům  SVČ  či
zaměstnancům  zpracovatele,  a  to  pouze  v míře  nezbytné  pro  účely  zpracování.  Tento
souhlas se zpracováním údajů lze kdykoli písemně odvolat.

Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl SVČ informován o svých právech a
povinnostech, zejména o svém právu:

(I) Na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),
(II) Na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR),
(III) Na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které

byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR)
(IV) Na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
(V) Na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
(VI) Na vznesení  námitky,  je-li  zpracování  osobních údajů  prováděno ve veřejném

zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR)
(VII) Právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR)

Dále prohlašuji, že jsem byl poučen/a o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím
tohoto formuláře je zcela dobrovolné.

Prohlašuji, že souhlasím s účastí mého dítěte na akci a jsem obeznámen/a s charakterem
tábora,  podmínkami  stanovenými  pro  účastníky,  s výší  poplatku  a  jeho  účelem  a
personálním zajištěním akce. 

Platbu  za  tábor  ve  výši  1800Kč  uhradím  nejpozději  do  15.  května  2019  dle  pokynů
uvedených na informačních pokynech k táboru.

Podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil/a  a pravdivě vyplnil/a  výše uvedená ustanovení na
stranách 1- 2 a tímto je beru na vědomí.

V …………………………….. dne …………………

                                        Podpis zákonného zástupce: …………………………………


