
Závazná přihláška: dětský tábor Ephesus, 30.7. – 8.8. 2020 

Účastnický příspěvek: 3500 Kč 
Vyplněnou přihlášku pošlete prosím na e-mailovou adresu: kontakt@taborephesus.org 

Zákonný zástupce: 

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

Přečtěte si, jak zpracováváme osobní údaje na další stránce přihlášky nebo na www stránkách. 

Kromě osobních údajů, které potřebujeme nezbytně, zvažte poskytnutí těchto souhlasů: 

Souhlasím se zasíláním informací o dalším ročníku tábora .... ☐

Souhlasy s ošetřovatelskými úkony v průběhu tábora: 
- Souhlasím, aby dítě mohlo být lékařem vyšetřeno–ošetřeno v doprovodu dospělé

osoby, pracovníka letního tábora (M. Slančík, J. M. Půčková) .... ☐

- Souhlasím, aby této osobě byly poskytnuty informace o aktuálním zdravotním
stavu, užívání léků a dalším ošetřování dítěte .... ☐

- Souhlasím, že dítěti smí být podány léky při nemoci .... ☐

V .................................. dne .......................... ............................... 
podpis 

Nezapomeňte pak také na dokumenty odevzdávané při nástupu na tábor: 

- Písemné prohlášení rodičů ze dne 29. 7. 2020
- Lékařský posudek
- kopie kartičky pojištěnce

Více informací k přihlášce a k táboru na www.taborephesus.org 

mailto:kontakt@taborephesus.org
http://www.taborephesus.org/T2019/prihlaska.htm#phl_GDPR
www.taborephesus.org


Informace o zpracování osobních údajů 
 
Odesláním přihlášky udělujete 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 a beze zbytku. Pokud souhlas 
nezrušíte, bude platný nanejvýš po dobu 3 let. 
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