ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Golfový tábor Konopiště 2019

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:

Zdravotní pojišťovna:

HCP:

Klub:

Bydliště:
Začátečník

Pokročilý

Vlastní golfové vybavení: Ano

Ne

Jméno a příjmení zákonných zástupců:
Kontakt zákonných zástupců (mobil, email):
Fakturační údaje:

Termín: 27. 7. – 3. 8. 2019
Cena:

Za poškození majetku hřiště z důvodu porušení kázně či neuposlechnutí trenéra přebírá zodpovědnost zákonný zástupce dítěte. Během
tréninkových hodin je zakázáno používat mobilní telefony, herní konzole či jiné elektronické přístroje, které nesouvisí s výukou. Organizátor
nepřebírá zodpovědnost za případnou ztrátu těchto zařízení.

11 000 Kč

Během golfového tábora můžou negolfisté i začátečníci získat
Osvědčení pro hru na hřišti – HCP 54.

Souhlasím s případným fotografováním či natáčením dětí za účelem
analýzy švihu, vložení fotografií na webové stránky, využití v článcích
v golfových magazínech.

V ceně je zahrnuto:
›

V případě zrušení tábora Klientem:

trenéři pod vedením profesionálního trenéra Jiřího Vozky

›	
green fee na hřiště, tréninkové plochy, půjčení holí a míče
na driving po celou dobu soustředění
›	
mimogolfové aktivity - společenské a sportovní hry, bazénové
aktivity
›

plná penze (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, pitný režim)

›

do 31. 5. 2019 bez poplatku;

›

od 1. do 30. 6. 2019 činí manipulační poplatek 1 500 Kč;

›	
od 1. do 15. 7. 2019 odpovídá storno poplatek 50% výši platby
tábora;
›

od 15. 7. 2019 činí storno poplatek 100% ceny.

V případě nemoci se řeší storno podmínky individuálně.

›	
ubytování hotelového typu na 7 nocí
(začínáme již v sobotu 27. 7.)
KAPACITA JE OMEZENA
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 15. 3. 2019.
Na jejím základě Vám bude vystavena faktura, kterou je potřeba uhradit do 15. 4. 2019.

Potvrzuji, že výše uvedené informace jsou správné a souhlasím
s výše uvedeným.

Přihláška také ke stažení na www.cizekacizek.cz.

Podpis:

Datum:

Podpisem potvrzuji, že jsem byl seznámen/a s Ochranou osobních údajů společnosti Čížek a Čížek s.r.o. dle GDPR.

Místo:

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI Čížek a Čížek s.r.o. DLE GDPR
1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tento dokument upravuje zpracovávání osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”).
1.2. Správcem osobních údajů je Pavlína Broďáni. Kontaktní údaje správce jsou:
Pavlína Broďáni, Hřivice 182, 439 65
telefon: +420 602 617 076
email: pavlina@cizekacizek.cz
(dále jen „Správce“)
1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou
je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,
kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože mu to zákon neukládá.

2.

ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty v přihlášce (jméno, e-mail, adresa, telefon, datum narození, úroveň golfové
hry, kontakt na zákonného zástupce).
2.2. Správce pořizuje foto a video dokumentaci svých zákazníků v rámci svých podnikatelských aktivit, např. z akcí nebo táborů. Tuto
dokumentaci může zveřejnit na svých nebo partnerských webových stránkách nebo na sociálních sítích.

3.

DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
3.2. Váš souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů (fotografické nebo videozáznamy).

4.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Smluvní vztah mezi Vámi a Správcem (jméno, příjmení, kontaktní údaje: telefon, e-mail).
4.2. Při přihlášení na pobytovou akci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, e-mail,
adresa, telefon, rok narození, úroveň golfové hry). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit.
4.3. Ze strany Správce dochází k manuálnímu zpracování osobních údajů.

5.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
5.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi
a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu),
5.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

6.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci a pověřené osoby Správce. Dalším zpracovatelem osobních údajů je účetní firma Ant-Office s.r.o.,
webové aplikace google.

7.

VAŠE PRÁVA
Dle GDPR máte tato práva vztahující se k Vašim osobním údajům:
7.1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
7.2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
7.3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
7.4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
7.5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email
správce uvedený v čl. 1.3 těchto podmínek.
7.6. Dále máte právo podat žádost Správci o výmaz svých fotografií z webových stránek www.cizekacizek.cz či ze sociálních sítí.
7.7. V případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.

8.

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů – jak datových úložišť, tak
úložišť osobních údajů v listinné podobě.
8.2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Aktuální verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na webových stránkách
www.cizekacizek.cz.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2019.

