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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

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

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

Datum narození dítěte: ………………………………… 

Bydliště: ……………………………………. 

Telefonní číslo: ………………………………… 

Mailová adresa: ………………………………… 

Výše uvedené dítě se stává platným členem Pionýrské skupiny 

Kormorán. Členský poplatek je 200,- Kč za rok. Členský poplatek 

uhraďte při předání přihlášky.  

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je 

udělován 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“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně 

některých zákonů. Svým podpisem udělujete Pionýrské skupině Kormorán, jakožto správci 

osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v této 

přihlášce. Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou 

archivovány.  

Na základě tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci účastnit aktivit vodáckého oddílu 

Pionýrské skupiny Kormorán. Jedná se o údaje, které jsou pro nás v případě a organizaci 

činnosti vodáckého oddílu, nezbytné v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat 

oprávněné instituce, kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity 

výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění aktivit vodáckého 

oddílu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných vodáckým oddílem. Díky 

tomuto souhlasu vám budeme moci zasílat relevantní informace, týkající se činnosti 

vodáckého oddílu. Údaje smí být použity k vypracování statistik. Na žádost zákonného 

zástupce dítěte mohou být údaje z databáze vyřazeny. Stejně tak souhlasím s použitím 

fotografií a videí z činnosti vodáckého oddílu Kormorán, jako součást propagačních materiálů 

a aktivit Pionýrské skupiny Kormorán.  

Zmocňuji svým podpisem Pionýrskou skupinu Kormorán ke zpracování osobních údajů ve 

výš uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům. 
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Dále tímto zákonný zástupce bere na vědomí, že Pionýrská skupina Kormorán nezodpovídá 

za návrat zúčastněných dětí domů po ukončení kroužku. 

Přihláška do vodáckého oddílu Pionýrské skupiny Kormorán se stává závaznou po 

podepsání zákonným zástupcem dítěte. 

 

V Hrochově Týnci dne ………………………………… 

 

Podpis zákonného zástupce: ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


