PŘIHLÁŠKA – plavání dětí z MŠ Blahoslavova
Mgr. Lenka Nemcová, Plzeňská 736, 742 85 Vřesina
IČO: 07312415
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………
Datum narození: ……………………………..........
Bydliště (vč. PSČ): …………………………………………………………………………
Telefonní kontakt: ......................................... email: ................................................................
Dítě je
Začátečník
Pokročilý
Cena kurzu (10 lekcí vždy jedenkrát týdně) činí s dopravou Kč 1.700,Storno platby za odhlášené dítě bude provedeno pouze na základě písemného sdělení objednatele ze
zdravotních důvodů (doloženo lékařským potvrzením). Storno poplatek se odvíjí od počtu odhlášených lekcí.
Storno poplatky při odhlášení z celého kurzu:
- 50 % z ceny akce při odhlášení 8 a více dní před akcí,
- 80 % při odhlášení 1-7 dní před akcí
- 100 % na akci samotné
Storno poplatek se neplatí, pokud si rodiče sami najdou vhodnou náhradu.
Možnost připojištění storna pobytu Kč 16,-/den, vyplácí se 80 % storno poplatku. Na konci kurzu vystavíme
formulář, ke kterému přiložíte lékařskou zprávu a podáte na pojišťovně Kooperativa. Cena za kurz činí Kč 160,Máme zájem o připojištění storna pobytu viz. výše (zakroužkujte)
ANO
NE
Denní výuka trvá 60 minut a zahrnuje 45 minut plavání, 15 minut sauna
Místem plnění je plavecké zařízení CRAB, Ostrava – Poruba, ulice Schovaná, tramvajová zastávka –
Poruba koupaliště, tram č.5
Potvrzuji, že moje dítě účastnící se plaveckého kurzu netrpí žádnou infekční či jinou chorobou, která by
mohla ohrozit zdraví dítěte nebo ostatních účastníků kurzu.
Potvrzuji
Potvrzuji, že jsme se seznámili se storno podmínkami
Souhlasím
V Ostravě dne ………….

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

Mgr. Lenka Nemcová,
Plzeňská 736, 742 85 Vřesina
Provozovna: Schovaná 2243/3, 708 00 Ostrava
IČO: 07312415
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Platbu Kč 1.700,-/1.860,- včetně pojištění storna provedou zákonní zástupci dětí nejpozději do 4. 1. 2019
- bankovním převodem na č. účtu: 2701473598/2010
POZOR ZMĚNA!!!
- variabilní symbol: 19101
- zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen
GDPR)
Já, níže podepsaný/á oprávněný zákonný zástupce mé dcery/syna, viz. výše
Jméno a příjmení: ………………………………….
Bytem:
………………………………….
(dále jen „SUBJEKT ÚDAJŮ“) dávám společnosti:
Mgr. Lenka Nemcová
Plzeňská 736, 742 85 Vřesina
IČ: 07312415 (dále jen „SPRÁVCE“)
dobrovolný souhlas se zpracováním níže uvedených údajů:
1.

Identifikační údaje a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, email, telefonní číslo) pro:
Uzavření a plnění smlouvy mezi správcem a subjektem
Dodržování právních povinností správce (pojištění dětí, účetnictví)
Zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků

2.

Obrazové snímky (fotografie) a audiovizuální záznamy poskytnuté subjektem údajů nebo pořízené správcem na akcích
pořádaných správcem pro účely:
prezentace správce (webové stránky správce, FB)
tištěné propagační materiály a prezentace (letáky, bannery, obchodní sdělení, newslettery apod.)

Souhlas je udělován do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech.
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a ZOOÚ má subjekt údajů zejména právo:
- požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem,
- požádat o kopii těchto osobních údajů,
- požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
- požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již pominul účel zpracování, pokud subjekt údajů
souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti zpracování, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,
- požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. správce již údaje nepotřebuje, ale subjekt je požaduje
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků),
- na přenositelnost údajů
V případě dotazů souvisejících s tímto souhlasem se subjekt údajů může obracet na správce na jeho výše uvedené
adrese sídla správce, případně na emailové adrese: crabik@crabik.cz nebo na tel. č. 603 524 273 po 12:00 h
Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů
může být kdykoliv odvolán.
Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.
Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, že jsem oprávněným zákonným zástupcem subjektu údajů
a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím správci a souhlasím se zpracováním
výše uvedených osobních údajů za podmínek výše uvedených.
Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu subjektu
údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož
i v případech oprávněných zájmů správce.

Datum: …………………….

Podpis …………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

