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Ní!e podepsan" zákonn" zástupce prohla#uje jménem ú$astníka tábora i sv"m vlastním jménem, !e p%ihla#uje ú$astníka na 
tábor po%ádan" spole$ností DIKRAM s.r.o., sídlem: Kalná Voda 7, 542 23 Mladé Buky, I!O: 274 93 253, za podmínek, které 
jsou p%ílohou této p%ihlá#ky, a !e ud&luje dobrovoln" souhlas se zpracováním osobních údaj' následovn&:

1. Zákonn" zástupce ú$astníka tábora, pop%ípad& ú$astník (je-li mu alespo( 15 let), ud&luje po%adateli souhlas se zpraco-
váním osobních údaj' v rozsahu jméno a p%íjmení ú$astníka, jméno a p%íjmení zákonného zástupce, kontaktní telefonní 
$íslo, kontaktní e-mailová adresa, pop%ípad& dal#ích osobních údaj' vyzna$en"ch v p%ihlá#ce odevzdané v souvislosti 
s ú$astí na tábo%e, a to za ú$elem usnadn&ní komunikace s ú$astníkem, v$etn& komunikace v p%ípad& mimo%ádn"ch 
událostí. Uvedl-li zákonn" zástupce ú$astníka tábora, pop%ípad& ú$astník údaje t%etí osoby, potvrzuje, !e p%ed jejich 
poskytnutím si získal souhlas se zpracováním osobních údaj' této osoby po%adatelem pro dan" ú$el.

2. Zákonn" zástupce ú$astníka tábora, pop%ípad& ú$astník dále ud&luje po%adateli souhlas se zpracováním osobních údaj' 
v rozsahu jméno a p%íjmení ú$astníka, fotografie ú$astníka v$etn& podobizny a vizuální a audiovizuální záznam, z nich! 
je ur$itelná toto!nost ú$astníka, a dal#í ú$astníkem p%ípadn& dobrovoln& poskytnuté údaje (dále jen „snímky a)dal#í 
údaje“). Souhlas se zpracováním snímk' a dal#ích údaj' ú$astník ud&luje pro interní a propaga$ní ú$ely po%adatele. 
Zákonn" zástupce ú$astníka, pop%ípad& ú$astník zejména souhlasí s umíst&ním a zve%ejn&ním snímk' a dal#ích údaj' 
na propaga$ních tiskovinách, p%edm&tech a v rámci internetové prezentace po%adatele.

3. Po%adatel je oprávn&n zpracovávat osobní údaje poskytnuté na základ& tohoto souhlasu po celou dobu platnosti ud&-
leného souhlasu, pokud v od'vodn&ném p%ípad& nevznikne pot%eba uchovávat údaje po dobu del#í v souvislosti s)kon-
krétním p%ípadem (nap%íklad v p%ípad& %e#ení mimo%ádné události).

Název tábora:  

Turnus:  

Jméno a p%íjmení ú$astníka:  

Kontaktní telefonní $íslo:  

Kontaktní e-mailová adresa:  

Dal#í podstatné informace o ú$astníkovi (zdravotní stav ú$astníka apod.):  
  
  
 
 
Jméno, p%íjmení zákonného zástupce:   Podpis
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