
Přihláška
Jméno a příjmení

........................................………………………………………………………

Datum narození .......................................................................

Adresa: ....................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Telefon ....................................................................................

Email ....................................................................................

do kurzu pro děti:

 CAMINO - pohybové studio 7-12 let

        HALALI - pohybové studio a sbor 3 - 6 let

 CVRKOT - sbor a kapela 7 - 12 let

 D.ATEL - divadelní ateliér 8 -14  let

 KYTARA 

 MACHOVY PROUŽKY - výtvarné odpoledne 5 – 15 let

 KUNG-FU 5 - 12 let

do kurzu pro dospělé:
 ANGLICKÁ KONVERZACE  PILATES   

 TANGO začátečníci  TANGO pokročilí  SALSA pro dospělé

 JINÉ: ..........................................……………………………..

1) Podpisem přihlášky projevuji  vůli, aby se přihlašovaný/přihlašovaná stal/stala  členem spolku  Tušení, z.s.,  IČ 041 18 278, se sídlem Za Kostelem 479, 252 67
Tuchoměřice (dále jen „Tušení, z.s.).   

Tušení, z.s., IČ: 04118278, Za Kostelem 479, 25267 Tuchoměřice

............................................



2) Souhlas se zpracováním osobních údajů. Podpisem přihlášky a zaškrtnutím příslušného políčka uděluji spolku Tušení, z.s. jako správci osobních údajů, souhlas s  tím,
aby  spolek  Tušení,  z.s.  zpracovával  osobní  údaje přihlašovaného  obsažené  v  přihlášce,  konkrétně  jméno,  příjmení,  datum narození,  bydliště  přihlašovaného,  jméno
zákonného zástupce přihlašovaného/přihlašované, telefonní a e-mailové spojení na přihlašovaného/přihlašovanou či jeho/jejího zákonného zástupce, pořizoval na svých
akcích fotografie, audio či audiovizuální nahrávky týkající se přihlašovaného/přihlašované  a tyto následně zveřejňoval za účelem prezentace, obecné propagace činnosti
spolku a marketingu, zejména na webových stránkách www.tuseni.cz či při zasílání zpráv ohledně plánovaných akcí spolku. Souhlasím, aby shora uvedené osobní údaje byly
zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytnou pro trvání účelu zpracovávání. 

Tento souhlas uděluji dobrovolně 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 (dále jen „GDPR“) a dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZoOOúU). 

Na základě tohoto souhlasu se přihlašovaný/přihlašovaná budou moci účastnit akcí pořádaných spolkem Tušení, z.s. Jedná se o údaje, které jsou nezbytné
pro spolek Tušení, z.s. v případě organizace činnosti spolku, akcí jím pořádaných a plnění právních povinností spolku Tušení, z.s. ve vztahu k  orgánům veřejné moci. Tyto
osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativu a organizaci pořádaných akcí a  služeb. Zejména se jedná o informace o termínech akcí, termínech
přihlašování či změn v akcích. Údaje smí být použity k vypracování statistik. 

Beru na vědomí, že podle Nařízení mám právo na to vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat u  spolku Tušení, z.s. informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány
a žádat si kopie těchto údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat výmaz
těchto osobních údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. 

3) Sděluji následující zdravotní omezení (alergie, závažná onemocnění - astma, epilepsie, cukrovka), která by mohla mít vliv či se projevit během aktivit spolku Tušení,
z.s.: 

Podpisem přihlášky výslovně prohlašuji,  že jsem si její text, včetně textu souhlasu se zpracováním osobních údajů pečlivě přečetl/přečetla,
obsahu rozumím a souhlasím s ním. 

V Tuchoměřicích dne ......................................

Jméno a podpis (zákonného zástupce)

 ............................................................................ 

Tušení, z.s., IČ: 04118278, Za Kostelem 479, 25267 Tuchoměřice

http://www.tuseni.cz/

