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Přihláška na příměstský tábor u Open English 2019 

 
Jméno dítěte (dětí):                                                                               Turnus tábora: 
 
 
Datum narození: 

Jméno matky: 
Tel.:  
Email: 

Jméno otce: 
Tel.:  
Email: 

Léky, které dítě musí pravidelně užívat: 
 
 
 

Alergie, pokud nějaké dítě má: 
 
 
 

Stravovací omezení: 
 
 
 

Dítě budou vyzvedávat tyto osoby: 
 
 
 
Tábor platím: zálohu 50 % ceny (druhou polovinu doplatím do 1.6.2019) / celou částku * 

(Nehodící se škrtněte) 

Další důležitá sdělení: 
 
 
 

 

Vyplněním a podpisem této přihlášky souhlasím s účastí výše uvedeného dítěte (výše uvedených dětí) na 

akci: Příměstský tábor u Open English 2018. Dítě (děti) jsou zdravé a způsobilé účasti na této akci. 

Dále vyplněním a podpisem této přihlášky poskytuji Mgr.Martině Vokurkové Chocové, IČ: 69467528, Na 

Vyhlídce 840/1, 26601, Beroun coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním výše uvedených údajů. 

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.  

Open Your 

and  

Your Child’s Future 
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Dále souhlasím s tím, aby Open English, IČ: 69467528, pořídila, použila, zpracovávala a uchovávala osobní a 

citlivé údaje mého výše jmenovaného dítěte (výše jmenovaných dětí), konkrétně jde o foto a video 

dokumentaci, za účelem prezentace Open English a vzdělávacích akcí Open English. Souhlas je udělen dle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a v 

souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to do odvolání 

tohoto souhlasu, které lze kdykoliv písemně učinit.  

Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl informován o svých právech a povinnostech, zejména 

o právu: a) Na přístup k osobním údajům (GDPR čl. 15) b) Na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních 

údajů (GDPR čl.16) c) Na výmaz osobních údajů, nejsou-li už potřebné pro účely, pro které byly zpracovány 

(GDPR č. 17) d) Na omezení zpracování osobních údajů (GDPR č. 18) e) Na přenositelnost osobních údajů (GDPR 

čl. 20) f) Na vznesení námitky při zpracování osobních údajů (GDPR čl. 21) g) Podat proti správci stížnost 

dozorovému orgánu (GDPR čl. 77)  

 

Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí souhlasu prostřednictvím tohoto formuláře je zcela 

dobrovolné.  

 

Storno podmínky: V případě zrušení účasti zákonným zástupcem do 1.6.2018 účtujeme 

administrativní poplatek 200 Kč, při zrušení pobytu do 25.6.2018 činí storno poplatek 50 % ze 

zaplacené zálohy, po tomto termínu činí storno poplatek 100%. V případě onemocnění je možné určit 

si náhradníka odpovídajícího věku. 

 

 

 

 

V Berouně, dne:  

 

         podpis 


