Divadélko pro radost & DIVADLO NA PLÁNI
ČSLA 1, 391 11 Planá nad Lužnicí

PŘIHLÁŠKA NA LT : Divoký západ (10. -17. 8. 2019)
Jméno účastníka: ……………………………………………………………

Věk:………………………….

Adresa bydliště: ……………………………………………………………………………………………………
Datum narození: ………………………………………… Rodné číslo: …………………………………………
*Kontaktní e-mail: …………………………………………………….............

Zdrav. pojišťovna:…………...

*Bude využit jen pro zaslání informací k letnímu táboru či schůzce rodičů.

Škola:……………………………………………………………………...........

Třída:………………………...

Alergie či léky:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Matka
Jméno a příjmení: ………………………………………………

Telefon: ……………………………………

Otec
Jméno a příjmení: ………………………………………………

Telefon: ……………………………………

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Svým podpisem dávám organizátorům letního tábora (Lenka Isevičová, Divadélko pro radost a Divadlo na
pláni, se sídlem ČSLA1, 391 11, Planá nad Lužnicí), souhlas s poskytnutím osobních údajů a pozdějších
přepisů pro účely organizace tábora a pojištění dětí, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Dále souhlasím s pořizováním fotodokumentace a videí dětí v táboře. A zveřejněním snímků na webových
stránkách tábora a propagačních materiálech pro pořádání dalších táborů provozovatelem.
V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny.
V případě, že uplyne doba zpracování osobních údajů stanovená výše nebo bude odvolán tento souhlas,
Správce provede výmaz osobních údajů, ledaže by měl povinnost údaje dále zpracovávat dle zvláštních
právních předpisů nebo oprávněný zájem na jejich zpracování (například pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků Správce). Správce po ukončení smluvního vztahu rozsah vašich osobních údajů, které
zpracovává, vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutno mírou s ohledem na legitimní účely jejich zpracování.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za tímto účelem:

ANO

NE

Potvrzuji, že zvolením Ano výše vyjadřuji své svobodné, konkrétní a jednoznačné svolení ke zpracování
mých osobních údajů a že jsem byl Správcem řádně informován o všech okolnostech zpracování
osobních údajů a těmto okolnostem rozumím.
V ………………………………………………………

dne………………………………………..…

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………………
S kým chci být na chatce (pokud to půjde, rádi vyhovíme):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

