
Závazná přihláška na příměstský tábor Poznávací léto s Avií 

Místo konání tábora: Praha 18 Letňany, Beranových 140, Infocentrum AVIA CITY 

Termín tábora: a) 12. 7. – 16. 7. 2021 b) 16. 8. – 20. 8. 2021 

Cena tábora: 2500 Kč/týden  

Cena pro děti z Letňan a Čakovic: 2100 Kč/ týden 

Účet: 4258888033/0800 

Registrační údaje o účastníkovi: 

Jméno: ______________________________________________ 

Příjmení: _____________________________________________ 

Datum narození: _______________________________________ 

Rodné číslo: ___________________________________________ 

Adresa trvalého bydliště: ______________________________________________________________ 

Zdravotní pojišťovna: ____________________________________ 

Zdravotní omezení (alegie, léky, fobie …)_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Dítě je dobrý plavec  slabší/částečný plavec  neplavec ve vodě má problémy 

 

Dítě bude na místo srazu: PŘIVEDENO – PŘIJDE SAMO 

Dítě po ukončení programu (táborového dne): ODEJDE SAMO – MŮŽE BÝT VYDÁNO TĚMTO OSOBÁM 

__________________________________________________________________________________ 

Údaje o zákonných zástupcích, či jiných k péči o dítě pověřených osob, dosažitelných v době konání 

tábora: 

I. Jméno a příjmení:__________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________ Telefon: _______________________________ 

 

II. Jméno a příjmení:__________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________ Telefon: _______________________________ 

 



 

 

Podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním výše uvedených údajů a dalších osobních 

údajů uvedených na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti a kopie průkazu 

zdravotní pojišťovny Správcem subjektu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to pro tyto účely:  

• nezbytná administrativní příprava a organizační zajištění tábora 

• kontaktní údaje budou využívány k zajištění komunikace a zasílání informací o v budoucnu 

pořádaných akcí 

• souhlasí-li zákonný zástupce výše s uveřejněním fotografií a videozáznamů pořízených v průběhu 

tábora, mohou být tyto fotografie a videozáznamy využity k prezentaci či propagaci příměstského 

tábora a dalších akcí 

Souhlas se zpracováním a uchováním následujících údajů uděluji na dobu:  

• Jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonický kontakt zákonných zástupců na dobu neurčitou 
do odvolání. 

• Fotografie a videozáznamy na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu po uskutečnění 
samotné akce. 

• Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let a následně budou 
smazány a skartovány. 

Souhlasím, že v případě nutnosti mohou být osobní údaje poskytnuty následujícím třetím osobám: 

• Pojišťovna vybraná pro pojištění účastníků příměstského tábora. 
• Oprávněné instituce, které po Správci mohou tyto údaje v případě nutnosti vyžadovat a Správce 

je povinen je poskytnout. (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.) 

Podpisem nadále stvrzuji, že všechny výše uvedené údaje jsou přesné, pravdivé a poskytnuté dobrovolně 

a že jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů. Dále subjekt 

souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na příměstský 

tábor může kdykoliv zrušit formou emailového oznámení na adrese: primestak1@gmail.com  Subjekt si je 

vědom skutečnosti, že souhlas se zpracováním osobních údajů je povinný a pokud dojde k jeho zrušení 

před uskutečněním akce, nebude účast dítěte na táboře možná.  

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od 

Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a 

vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo 

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů 

postupuje v rozporu s Nařízením. Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící 

k propagaci činnosti Správce, již zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze smazat. 

 

 



Pořadatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění 

stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. 

 

V _________________   dne: __________________  Podpis: ____________________ 


