Obec Boršice, č. p. 7, 687 09 Boršice
tel: 602 789 906, www.borsice.cz

LETNÍ PŘÍVESNICKÝ TÁBOR BORŠICE – BAŽANTNICE
PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………...…………………………………
Datum narození: ………………………. Bydliště: ………………………………………..
Jména zákonných zástupců:
matka: ………………………………………………… telefon: ………………………….
otec: …………………………………………………... telefon: ………………………….
E-mail zákonného zástupce: …………………………………………………………….
Potvrzení zákonného zástupce:
Souhlasím, aby se můj syn / moje dcera, zúčastnil(a) letního přívesnického tábora
Boršice- Bažantnice, a to v těchto termínech (vyberte z nabízených možností, můžete
zvolit jeden termín, ale i oba termíny):
Termíny (zaškrtněte):
1. turnus

15. 7. – 19. 7. 2019

850,- Kč

2. turnus

22. 7. – 26. 7. 2019

850,- Kč

Jestliže se účastník z jakýchkoliv důvodů tábora nezúčastní, musí za sebe najít náhradu nebo zaplatit storno
poplatek ve výši 50 % z ceny. Storno poplatek nebude účtován po doložení lékařského potvrzení o nemoci dítěte.

Velikost trička dítěte:
Informace o dítěti pro vedoucí (zdravotní upozornění, alergie, léky, návyky, atd.):

…………………………..
datum

……………………………………
podpis zákonného zástupce

Souhlas se zpracováním osobních údajů
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. Souhlasím s tím, aby
obec Boršice zpracovávala a uchovávala osobní údaje mého dítěte, obsažené v přihlášce. Tyto osobní údaje budou
využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění letního přívesnického tábora, za
účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaného organizátorem. Na základě tohoto souhlasu se vaše dítě bude
moci zúčastnit námi pořádaného letního přívesnického tábora. Dále souhlasím s tím, aby obec Boršice uchovávala
a využívala údaje mého dítěte v délce nezbytně nutné, minimálně však po dobu dvou let – archivace údajů.
Následně budou smazány a skartovány. Tyto údaje nebudou poskytovány žádné třetí osobě a budou využívány
jen a pouze v nezbytně nutných případech. Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený
v souladu s GDPR, je dobrovolný a jsem oprávněn(a) jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno
písemně na adresu obce Boršice (adresa uvedena v přihlášce). Odvolání souhlasu v průběhu konání tábora již
možné není. Dále také souhlasím s použitím fotografií a videí z tábora, jako součásti propagačních materiálů a
aktivit obce Boršice.

………………………
datum

……….…..……………………
podpis zákonného zástupce

