Písemný souhlas zákonných zástupců
Přihláška dítěte do Denního tábora s Lištičkou 2020

Přihlašuji mého syna /dceru................................……………...............................................
Bydliště………………………………………………………………………………………………
Věk…………………………………….
Telefon...................................................................................................................  
E-mail.....................................................................................................................
Termíny od…………do………………..
        od…………do………………..
                                                                                   
Účastnický poplatek ……..………….. Kč zaplatím po podání přihlášky na účet sdružení: 198484695/0600. Při odhlášení dítěte jeden měsíc před nástupem na tábor storno poplatky neúčtujeme. V případě, že se z jakéhokoliv důvodu nebudeš moci zúčastnit, nedorazíš, či za sebe nenajdeš náhradu, účtujeme 50% storno poplatek. Tento poplatek je postavený na základě fair play. V případě onemocnění mého dítěte zajistím jeho okamžitý odvoz domů. Jsem si vědom(a) toho, že na tábor – na výlet nemůže být vysláno dítě, jehož zdravotní stav, by mohl být tímto pobytem ohrožen a, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní děti. Upozorňuji na tyto zdravotní obtíže, alergie či výjimečnosti mého dítěte, na které je třeba brát zřetel: ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby Dětského centra Lištička (jméno, adresa, rodné číslo, datum narození, fotografie (pořízení a uveřejnění) podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR. 

V …….....................…...dne ………...
      
….………………………………………………podpis zákonného zástupce

Souhlas se zpracováním osobních údajů, nezbytných pro účast dítěte na letním táboře. Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci tábora nezbytné, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. 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 jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů. Podpisem udělujete provozovateli tábora, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v elektronické přihlášce, konkrétně: - jméno přihlašovaného dítěte - datum narození přihlašovaného dítěte - bydliště přihlašovaného dítěte - jméno zákonného zástupce dítěte - telefonní a e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte, dále pak pořízení a uveřejnění fotografií pro potřeby Dc Lištička. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborových aktivit a za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány. Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit formou e-mailového oznámení na adresu info@dclisticka..

