
PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VE SLADOVNĚ 
Tímto závazně přihlašuji svou dceru / syna na vybraný příměstský tábor: 

Označte název vybraného tábora: 

 

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

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

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

 

Jméno a příjmení dítěte: ............................................................................................ 

Datum narození dítěte: .............................................................................................. 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ...................................................................... 

adresa: ......................................................................................................................... 

tel: .................................................................... 

e-mail: ............................................................... 

 

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. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení dítěte. 

 

 

 

 

 

 



Souhlas se zpracováním osobních údajů  
dle čl. 7 a násl. Obecného nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Souhlas“) 

Tímto já, níže podepsaný/á …………………………………………………………………….. 
(jméno, příjmení, datum narození), jako zákonný zástupce 
dítěte……….................................................................... (jméno, příjmení, datum narození), 
uděluji souhlas Sladovně Písek, Velké náměstí 113, PSČ 397 01 Písek (dále jen „Správce“), 
ve smyslu Obecného nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a 
výše uvedených právních předpisů, ke zpracování níže uvedených osobních údajů za 
účelem: 

Osobní údaje: Účel: Ano/Ne
* 

Fotografie dítěte pořízené v    
průběhu tábora  

Uveřejnění na oficiálních Facebookových  
a Instagramových stránkách Sladovna Písek  

 

Fotografie dítěte pořízené v    
průběhu tábora  

Uveřejnění v brožurách a letácích Sladovny      
Písek 

 

 

Jméno, příjmení a kontaktní    
e-mail zákonného zástupce 

Použití kontaktních údajů k zasílání     
newsletteru Sladovny Písek 

 

*uveďte Ano v případě, že souhlasíte / Uveďte Ne v případě, že nesouhlasíte 

Tento souhlas uděluji zcela dobrovolně a mohu jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává  
v platnosti po dobu tří let, nebo do odvolání souhlasu. Po uplynutí této lhůty je Správce                
oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje pro účel archivace.  

Výše uvedené osobní údaje bude Správce zpracovávat strojově prostřednictvím         
zabezpečených počítačů a počítačových programů sám, bez vazeb na jiné zpracovatele           
osobních údajů.  

Máte právo na následující informace: 

a) Právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje a údaje Vašeho dítěte              
zpracovávány. 

b) Právo na přístup k osobním údajům. 

c) Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, a to bez            
zbytečného odkladu. 

d) Právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo které se týkají Vašeho              
dítěte („právo být zapomenut“). 

e) Právo na omezené zpracování, a to v kterémkoli z případů uvedených v článku 18              
GDPR. 



h) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních            
údajů. 

i) Právo na svobodné, jednoznačné, konkrétní a informované udělení souhlasu.  

j) Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by tím byla            
dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho         
odvoláním. 

Jste oprávněn uplatnit svá práva následujícími způsoby 
a) písemné žádosti je možné zaslat na adresu Sladovna Písek, o.p.s. Velké náměstí            

113, 397 19 Písek. V tomto případě musí být Správci doručena žádost s úředně              
ověřeným podpisem;  

b) elektronické žádosti se zaručeným elektronickým podpisem je možné zaslat do          
e-mailové schránky recepce Sladovny Písek recepce@sladovna.cz, nebo přímo do         
e-mailové schránky kontaktní osoby hana.talackova@sladovna.cz.  

V rámci činnosti Správce nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí. Osobní             
údaje však mohou být poskytnuty jednotlivým příjemcům na základě platné legislativy či na             
základě uděleného souhlasu.  

Jste tímto informován/a o tom, že Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte nebudou               
použity  
k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování. 

Veškeré další potřebné informace související se zpracováním Vašich osobních údajů a           
osobních údajů Vašeho dítěte naleznete v aktuální verzi našeho dokumentu Ochrana           
osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách Správce www.sladovna.cz a           
rovněž v interiéru budovy Správce, Velké náměstí 113, 397 19 Písek. 

Prohlášení Subjektu údajů 
Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o zpracování a ochraně mých osobních údajů a osobních              
údajů mého dítěte, a že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a Správci je                
poskytuji dobrovolně. 

 
 

 
V Písku dne …………………………... ……………..………………………. 

podpis 

 

 

http://www.sladovna.cz/

