
Pořadatel akce/správce:  Trampolíny Patrman, z.ú., Liberec, Janáčkova 847/14, IČ: 022 419 01 

 

DODATEK K PŘIHLÁŠCE Č. ____________________________ 
 

Jméno a příjmení dítěte:    _____________________________________________________ 

 

Příměstský tábor konaný ve dnech: ______________________________________________ 

 

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

 

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 volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí na táboře pořádaným (dále jen „Správce“) 

Trampolíny Patrman, z.ú. 

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. O podpoře sportu (dále jen 

„ZOPS“) zpracovávat moje 

- Jméno a příjmení 

- Datum narození 

- Adresu trvalého bydliště 

- U cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství 

Dále souhlasí, aby na základě č. 6 odst. 1. písm. a) Nařízení zpracoval „Správce“ moje 

- Telefonní číslo účastníka a jeho zákonného zástupce 

- E-mail zákonného zástupce 

- Fotografie 

- Videa 

- Zvukové záznamy 

Za účelem 

- Vedení evidence účastníků tábora a s tím souvisejícími činnostmi 

- Marketingu a propagace akce 

Souhlasím, aby Správce předal osobní údaje těmto zpracovatelům: 

- Trampolíny Patrman,z.ú., se sídlem Janáčkova 847/14, 460 01 Liberec 1, IČ: 02241901 

- MPT Liberec, s.r.o., se sídlem Janáčkova 847/14, 460 01 Liberec 1, IČ: 287 38 365 

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše uvedených Osobních údajů 

se nemohu účastnit pořádaného tábora. 



Dále beru na vědomí a souhlasím, 

 že výše uvedená dobrovolná akce  je zaměřena na sportovní aktivity, při kterých 

může dojít k úrazu. Pořadatel akce mne upozornil na tato rizika a je na mém zvážení a 

rozhodnutí, zda  výše uvedené dítě a účastníka akce mám či nemám pojištěné proti 

úrazu.  

 

 že, případě nevhodného chování nebo nečekané události (zranění), bude 

kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si své dítě vyzvednout 

 

 že, v případě předčasného ukončení pobytu ze strany účastníka se pořadatel bude 

řídit STORNO podmínkami uvedenými na svých webových stránkách 

(www.trampoliny.cz). 

 

 Že dítě  je způsobilé se výše uvedené akce zúčastnit a bude dodržovat obecná 

pravidla dané akce (dbát pokynů vedoucích, bez souhlasu se nevzdalovat z dohledu 

vedoucího, při hrách a různých sportovních aktivitách brát ohled na ostatní děti, 

neprat se s dětmi, být slušný, neházet předměty, nenosit nebezpečné či cenné 

předměty na akci). 

 

 

 

V Liberci dne: ________________________ 

 

Podpis zákonného zástupce: _______________________________________________________ 

http://www.trampoliny.cz/

