
PŘÍMĚSTSKÝ / ZIMNÍ TÁBOR  
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Níže podepsaný zákonný zástupce prohlašuje jménem účastníka tábora i svým vlastním jménem, že přihlašuje účastníka na 
tábor pořádaný společností DIKRAM s.r.o., sídlem: Kalná Voda 7, 542 23 Mladé Buky, IČO: 274 93 253, za podmínek, které 
jsou přílohou této přihlášky, a že uděluje dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Zákonný zástupce účastníka tábora, popřípadě účastník (je-li mu alespoň 15 let), uděluje pořadateli souhlas se zpraco-
váním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení účastníka, jméno a příjmení zákonného zástupce, kontaktní telefonní 
číslo, kontaktní e-mailová adresa, popřípadě dalších osobních údajů vyznačených v přihlášce odevzdané v souvislosti 
s účastí na táboře, a to za účelem usnadnění komunikace s účastníkem, včetně komunikace v případě mimořádných 
událostí. Uvedl-li zákonný zástupce účastníka tábora, popřípadě účastník údaje třetí osoby, potvrzuje, že před jejich 
poskytnutím si získal souhlas se zpracováním osobních údajů této osoby pořadatelem pro daný účel.

2. Zákonný zástupce účastníka tábora, popřípadě účastník dále uděluje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů 
v rozsahu jméno a příjmení účastníka, fotografie účastníka včetně podobizny a vizuální a audiovizuální záznam, z nichž 
je určitelná totožnost účastníka, a další účastníkem případně dobrovolně poskytnuté údaje (dále jen „snímky a další 
údaje“). Souhlas se zpracováním snímků a dalších údajů účastník uděluje pro interní a propagační účely pořadatele. 
Zákonný zástupce účastníka, popřípadě účastník zejména souhlasí s umístěním a zveřejněním snímků a dalších údajů 
na propagačních tiskovinách, předmětech a v rámci internetové prezentace pořadatele.

3. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu po celou dobu platnosti udě-
leného souhlasu, pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s kon-
krétním případem (například v případě řešení mimořádné události).

Název tábora:  

Turnus:             6. - 10. března 2023  

Jméno a příjmení účastníka:  

Kontaktní telefonní číslo:  

Kontaktní e-mailová adresa:  

Další podstatné informace o účastníkovi (zdravotní stav účastníka apod.):  
  
  
 
 
Jméno, příjmení zákonného zástupce:   Podpis
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