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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA                                

           SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021 
 

Termín (označ):         19.07 – 23. 07. 2021    

                                           09.08 – 13.08. 2021 

DÍTĚ 

Jméno a příjmení: …………………………………………………….. 

Datum narození: ……………………………………………  RČ: …………………………………………… 

Bydliště:                …………………………………………… ZDR. POJIŠŤOVNA: ……………… 

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

Zdravotní stav (alergie, léky, …): …………………………………………………………………………….. 

Poznámky (strava, atd.):…………..…………………………………………………………………………….. 

           Velikost trička, které dítě obdrží:…………………………….       (možnosti: 128, 140, 152, 164, 176) 
 

RODIČE 

 matka:  Jméno a příjmení: …………………………………………… 

     Telefon:    ……………………………………………  Email: ………………………………………… 

 otec:  Jméno a příjmení: …………………………………………… 

    Telefon:    ……………………………………………  Email: ………………………………………… 

       

                                                               PODPIS RODIČE: …………………………………………….. 

Přihlášky můžete odevzdat elektronicky na tenisdb@seznam.cz 

K přihláškám prosím přiložte sken zdravotní průkaz dítěte. 

V případě jakýchkoliv otázek přejděte na www.tenisdb.cz. 

(Záloha 1 000,- do 31. 3. 2021) 
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UDĚLENÍ SOUHLASU: 

 

Já, zákonný zástupce …………………………………………………………….., zastupující své dítěte ……………………………   

………………………….., narozeného dne…………………………………..uděluji/neuděluji souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů pro účely příměstského tábora/ TJ Dolní Benešov, z.s.   

Beru na vědomí, že Správce o mě bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat a archivovat tyto údaje: 

• Jméno a příjmení 

• Adresu 

• Datum narození a RČ 

• Fotografie, aj. 

(dále jen „Osobní údaje“). 

 

Označením ANO udělujete vyslovený souhlas s pořizováním fotografií svého dítěte a jejich následným 

využitím k marketingovým, obchodním a jiným propagačním účelům Správce (např. zveřejnění ve 

Zpravodaji DB).  

V případě označení NE, či neoznačení ANO, souhlas neudělujete.  

 

Níže jsou uvedeny informace vztahující se k udělenému souhlasu a poučení o odvolání souhlasu: 

Souhlasím, aby Správce uchovával fotografie, či fotografie na které jsem jednoznačně identifikovatelný/á, a to po 

dobru tří let od konání akce, a danou fotografii, či fotografie využíval k propagačním účelům Správce zejména na 

webových stránkách členů Správce, v tištěných či elektronických propagačních materiálech a na sociálních sítích 

Správce. Fotografie budou zpracovávány zaměstnanci Správce, či jinými osobami pověřenými Správcem. Po 

uplynutí 3 let je Správce povinen fotografie zlikvidovat, a dále je neuchovávat.  
 

Jsem si vědom/a, že tento souhlas je dobrovolný, výslovný a mám právo kdykoliv tento souhlas odvolat, a to 

prostřednictvím emailu zaslaného na adresu  tenisdb@seznam.cz s informací o odvolání souhlasu, jakož i dalších 

práv – právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, práva na omezení zpracování, právo na přenositelnost, 

práva vznést námitku a práva nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném 

zpracování, včetně profilování. 

Tento souhlas je účinný od 01.07.2021 do 30.06.2024 nebo do doby, dokud jej neodvolám.  

 

S výše uvedeným souhlasím: 

ANO        

 

NE    

        ---------------------------------------------- 

               Podpis zákonného zástupce 
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