Závázná přihlá šká: dětšký táboř Ephěšuš, 31.7. – 11.8. 2018
Účastnický příspěvek: 3500 Kč / 142 € (preplatok po konverzii bude vrátený v Kč)
Více informací k přihlášce a k táboru na http://www.taborephesus.org
Součástí přihlášky je i Písemné prohlášení rodičů ze dne 30. 7. 2018, kopie kartičky pojištěnce a Lékařský posudek
platný po celou dobu konání tábora, které se odevzdávají na místě před začátkem tábora.
Nově tvoří zvláštní oddíl přihlášky Souhlas se spracováním osobních údajů.

Jméno dítěte:

Rodné číslo:

Zdr. pojišťovna:

Bude žákem třídy:

/

Zájmy dítěte:
Stravovací návyky, fobie, dysfunkce, atd.:

Zákonný zástupce:
Jméno:

Vztah k dítěti:

Telefon:

E-mail:

Adresa:

Další dobrovolný kontakt (druhý rodič, prarodič..):

Potvrzením přihlášky je zaplacení zálohy na účastnický příspěvek ve výši 1000 Kč / 40 € (nebo celé platby)
nejpozději do 1.6.2018 a to buď převodem na účet, nebo složenkou (kopii ústřižku přiložte k přihlášce).

Údaje k platbě:

č.ú. (ČR) 2600144808/2010 (Kč)
č.ú. (SR) 2600144808/8330 (EUR)
 Zpráva pro příjemce: jméno dítěte/dětí (pro identifikaci platby místo VS)

Zbytek platby (2500 Kč) zašlete na stejný účet do 16.7.
Přečetl jsem a dávám souhlas se spracováním osobních údajů
- informace souhlasu jsou na další straně přihlášky
Zvlášť souhlasím se zasíláním informací

V .................................. dne ..........................

☐
☐

...............................
podpis

Vyplněnou přihlášku pošlete prosím na adresu:
Veronika Věra Slančíková Půčková, Klokotská 98, 39001 Tábor

Souhláš šě zpřácováním ošobních údájů
Zaškrtnutím příslušného políčka v přihlášce udělujete provozovateli tábora, Spolku tábora Ephesus
(IČ 22887539), jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje
obsažené v přihlášce za účelem přípravy, komunikace a realizace letního tábora s účastí
přihlašovaného dítěte.
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(„GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Konkretizace použití:
1. osobní údaje, jméno přihlašovaného dítěte, datum narození a bydliště přihlašovaného dítěte,
jméno a e-mail zákonného zástupce, budou uchovány po dobu nejvíce 4 let. „Prohlášení zákonných
zástupců“ odevzdávané při nástupu na tábor bude po účasti dítěte tvořit evidenci účasti po uvedenou
dobu.
2. výše uvedené údaje spolu s údajem o zdravotní pojišťovně mohou být poskytnuty pojišťovně pro
sjednání cestovního pojištění na dobu trvání tábora.
3. další údaje o dítěti budou použité pouze pro výchovný proces na táboře a zajištění individuálních
potřeb dítěte. Po táboře budou přihlášky a kopie průkazů pojištěnce skartovány, lékařská potvrzení
navrácena.
Souhlas udělujete jako zákonný zástupce dobrovolně a je možné ho kdykoli zrušit písemným
oznámením na e-mailovou adresu kontakt@ephesus.org. V případě, že už dítě nastoupilo účast,
zůstanou uchovány údaje z bodu 1 po dobu nejvíce 4 let.
Díky souhlasu se zasíláním informací vás pak budeme moci oslovit po táboře. Zejména se jedná o
každoroční informace o termínu dalšího tábora, zaslání pozvánky a přihlášky. Souhlas se zasíláním
informací je možné zrušit písemným oznámením zvlášť, kdykoli beze zbytku. Pokud souhlas
nezrušíte, bude platný nanejvýš po dobu 3 let.

