
PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VE SLADOVNĚ 

Tímto závazně přihlašuji svou dceru / syna na vybraný příměstský tábor:


Označte název vybraného tábora:


 

Na křídlech (snů a příběhů): 20. 7. - 24. 7. 2020 

 
Animační půda: 27. 7. - 31. 7. 2020 

 
Labyrint: 10. 8. - 14. 8. 2020 

Jméno a příjmení dítěte:	 ………………………………………………………………………………


Rodné číslo:	 	 ……………………………….…………………..


Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:	 ……………………………………………………


adresa: 	 	 ……………………………….…………………..


	 	 	 ……………………………….…………………..


Tel:	 	 	 ……………………………….…………………..


e-mail:		 	 ……………………………………………………


podpis 	 	 ……………………………………………………


Kam s přihláškou? 
Vyplněnou přihlášku na příměstský tábor můžete odevzdat buď na recepci galerie Sladovna Písek 
o.p.s. nebo je možné odeslat kopii na e-mail: tomas.novotny@sladovna.cz


Jak tábor zaplatit? 

Platbu zaplaťte na bankovní účet Sladovny Písek o.p.s. číslo: 218699838/0300 nejpozději do 15. 
6. 2020. Jako variabilní symbol prosím uveďte rodné číslo dítěte. Do zprávy pro příjemce prosím 
uveďte jméno a příjmení dítěte. 


Zároveň prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů 
uvedenými na druhé straně přihlášky a svým podpisem s nimi vyjadřuji souhlas.

mailto:tomas.novotny@sladovna.cz


V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se
zpracováváním shora uvedených osobních údajů správcem, kterým je SLADOVNA PÍSEK o.p.s, 
IČ: 26108658, Velké náměstí 113, 397 01 Písek, v písemné i elektronické podobě, a to pro tyto 
účely:

• k vedení seznamů pro zajištění průběhu letních příměstských táborů organizace, 
• podkladů k případné fakturaci,
• kontaktní údaje budou využívány k zajištění komunikace,
• zasílání informací o pořádaných akcí.

Osobními údaji se rozumí údaje uvedené v přihlášce na příměstský tábor 2020.

Byl/a jsem řádně informován/a o způsobech, právních důvodech a dalších podmínkách zpracování 
poskytovaných osobních údajů a o svých zákonných právech vázajících se k
ochraně osobních údajů.
Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o 
ochraně osobních údajů mám právo:
• kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
• vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
• vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
• žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
• žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod 
jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
• žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
• dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce 
od obdržení žádosti správcem.

Souhlasím s tím, aby SLADOVNA PÍSEK o.p.s, IČ: 26108658, Velké náměstí 113, 397 01 Písek, 
jako správce údajů pořizovala během příměstského tábora videozáznamy a fotografie mého dítěte, 
a dále souhlasím s následným použitím k propagaci činnosti Sladovny o.p.s., formou Facebooku, 
Instagramu, na internetových stránkách Sladovny o.p.s., ve výroční zprávě organizace, 
v brožurách a letácích.

Souhlasím s tím, aby SLADOVNA PÍSEK o.p.s, IČ: 26108658, Velké náměstí 113, 397 01 Písek 
jako správce údajů používala uvedené kontaktní údaje k zasílání informací o konání dalších akcí 
organizace.

Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat. Z odběru novinek je možné se 
odhlásit v každém zaslaném e-mailu.

Přečetl/a jsem si podmínky a souhlasím s nimi.

V                               Dne:

podpis zákonného zástupce …………………………………………………..


