Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice
tel: 602589896, e-mail: jiri.martinek@ddmrozmaryn.cz

PŘIHLÁŠKA
NA VÝJEZDOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
LHOTSKO
22.8. - 26.8. 2022

Registrační číslo:

ÚDAJE O DÍTĚTI:
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého bydliště:
Datum narození:
Telefon rodičů:
E-mail rodičů:
Zvláštní záznamy a informace (zdravotní omezení, stravovací návyky, fobie, atd.):

Cena tábora: 2600,- Kč
Pokud bude dítě odhlášeno z pobytu z jiného důvodu než zdravotního (nutné potvrzení od lékaře)
30-0 dnů před odjezdem, bude účtován storno poplatek ve výši 75% z celkové ceny poukazu.
V případě předčasného odjezdu z důvodu nemoci, bude vrácena poměrná částka za každý
omluvený den. V případě neomluvené neúčasti, nebo vyloučení z tábora poplatek propadá celý.
Pokud dítě z tábora odjede dříve a to na žádost rodičů, poplatek se nevrací.

V

Podpis rodičů:

dne

Na základě jakých právních důvodů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?
Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, IČ: 62769693 se sídlem Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice bude osobní údaje účastníka zpracovávat
na základě níže uvedených právních důvodů:
Účastník
Jméno a příjmení: _______________________________________________________
Nezbytné údaje pro zabezpečení akce
Účel zpracování: Informace nutné k adekvátnímu zajištění péče o účastníky výjezdového pobytu
Rozsah osobních údajů: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, státní občanství, telefon rodičů, e-mail, zdravotní stav
Doba zpracovaní: 3 roky po ukončení letního tábora
Právní důvody: Plnění smlouvy
.

Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů
Uděluji organizaci Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, IČ: 62769693 se sídlem Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice souhlas se
zpracováním osobních údajů účastníka pro níže uvedené účely a v uvedeném rozsahu (vhodné zakroužkujte):
Poskytnutí osobních údajů:
Souhlasím s poskytnutím údajů (jméno a příjmení dítěte) provozovateli ubytovacího zařízení dle ubytovací smlouvy, který je neposkytuje
dalším třetím osobám, slouží pouze jako přehled ubytovaných hostů.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za tímto účelem:

ANO

NE

ANO

NE

Propagační aktivity
Účel zpracování:
Propagace výjezdové akce organizátora (fotografie, video nahrávky):
1)
2)

Fotodokumentace na webu DDM Rozmarýn
Propagační materiály související s touto činností

Doba zpracovaní: 3 roky od ukončení letního tábora
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za tímto účelem:

Potvrzuji, že zvolením ANO výše vyjadřuji své svobodné, konkrétní a jednoznačné svolení ke zpracování osobních údajů účastníka a že jsem byl
Správcem řádně informován o všech okolnostech zpracování osobních údajů a těmto okolnostem rozumím.
Jméno a příjmení zákonného zástupce: _____________________________
V Litoměřicích dne ________________________________________ Podpis zákonného zástupce

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uděleného 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 a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nejste
povinna/povinen údaje Správci za výše uvedenými účely poskytnout – jejich poskytnutí je zcela dobrovolné.
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 nutnou míru s ohledem na legitimní účely jejich zpracování.

