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Informace o účastníku akce:
Jméno, příjmení Datum narození

Trvalé bydliště PSČ Město

Kontaktní adresa PSČ Město

Informace o zákonném zástupci:
Jméno, příjmení telefon email

Jméno, příjmení telefon email

Poučení účastníka akce, zákonného zástupce
/  I  /  Účastník  startuje  na  sportovním  akci  na  vlastní
nebezpečí. Bere na vědomí, že povinnou součástí výstroje
pro  účast  na  sportovní  akci  je  sportovní   oblečení  do
tělocvičny.  Za  stav  sportovní  výstroje  a  vybavení  si
odpovídá účastník sám. 

/ II / Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi
bezpečnostními pravidly sportovní akce a to zejména 
s  tím,  že  sám,  bez  dozoru  organizátora  akce  nebo  jím
pověřených  osob,  nesmí  využívat  tělocvičné  nářadí  ani
provádět  jakékoliv  cvičení.  Dále  je  účastník  povinen
respektovat  a  uposlechnout  všech  pokynů  pořadatele,
respektive osob pořadatelem pověřených k
organizaci sportovní akce.

/ III / Pořadatel neodpovídá za  újmu ať již na zdraví 
(úraz)  či  majetku  účastníka  sportovní  akce,  který  bude
jednat  v  rozporu  s  výše  uvedeným.  Účastník  bere  na
vědomí,  že  veškeré  aktivity  a  jednání  v  místě  konání
sportovní akce, které dle jejich povahy nelze podřadit pod
účast na sportovní akci,  jsou jeho soukromou záležitostí.
Za  takové  jednání  a  jeho  případné  následky  nenese
pořadatel žádnou odpovědnost.

/ IV/ Nakládání s osobními údaji
Správce osobních údajů
Správcem  osobních  údajů  účastníka  sportovní  akce  je
Tělocvičná  jednota  Sokol  Vsetín,  pobočný  spolek,
IČO 62334964 (dále jen Jednota).
Účel a rozsah zpracování osobních údajů
Osobní  údaje  jsou  zpracovány  v  souladu  s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR, dále
jen  Nařízení)  a  zákonem  č.  101/2000  Sb.,  o  ochraně
osobních  údajů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen
Zákon).  Správce  osobní  údaje  zpracovávají  v  rozsahu

nezbytném  pro  výkon  oprávněné  činnosti  spolku  při
pořádání  sportovní  akce,  a  to  konkrétně  pro  následující
účel:
1) zajištění organizace sportovní akce,
2) kontaktování účastníka a jeho zákonných zástupců při
zajištění Činnosti a v návaznosti na ní (např. komunikace
se zákonným zástupcem ohledně Činnosti účastníka akce,
pozvánky na akce aj.),
3)  evidence  účastníků  akcí  pořádaných  ČOS  či  jeho
organizační jednotkou,
4) zpracovávání plateb na bankovní účty.
Správci  zpracovávají  o  každém  účastníku  akce  osobní
údaje:
a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození,
údaj o pohlaví, trvalé bydliště;
b)  kontaktní  údaje  –  kontaktní  adresa,  telefon,  e-mail
a další obdobné údaje;
c) běžné podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové
záznamy  (tedy  fotografie  a  videa),  vznikající
při dokumentaci Činnosti pro vnitřní potřeby spolku;
d)  údaje  o  zákonných  zástupcích  –  jméno,  příjmení,
kontaktní adresa, telefon, e-mail;
e)  údaje  o  zdravotním  stavu,  další  údaje  související
s účastí na akci;
Správce  zpracovává  o  účastnících  sportovní  akce,  u
kterých  k  tomu  zákonný  zástupce  udělil  souhlas,  i  tyto
údaje:
f) další podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové
záznamy (tedy fotografie a videa), sloužící k dokumentaci
a propagaci Činnosti nad rámec pro vnitřní potřeby spolku;

Správci zpracovávají i  údaje o zdravotním stavu (bod e),
které  Nařízení  označuje  jako  „citlivé  údaje“.  Jedná  se
o údaje  nezbytné  pro  posouzení  zdravotního  stavu
účastníka sportovní akce pro účast na Činnosti,  slouží k
preventivní ochraně zdraví účastníka a též jako informace
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pro  ošetřujícího  lékaře.   Citlivé  údaje  mají  k dispozici
pouze činovníci přímo se podílející na aktivitách účastníka
sportovní akce v Jednotě a jsou zpracovávány výhradně
po dobu účasti na sportovní akci. Pro zpracování citlivých
údajů potřebuje Jednota výslovný souhlas, tento souhlas
může být kdykoliv odvolán.
Souhlas  s  bodem f)   není  pro  účast  na  sportovní  akci
nutný, případně je možné jej odvolat pro konkrétní záznam
či obecně  aniž  by  to  byl  důvod  k  ukončení  účasti  na
sportovní akci. 
Výše uvedené osobní údaje účastníka sportovní akce jsou
zpracovávány  na  základě  souhlasu  a  také  z  jiných
právních důvodů - zejména na základě právní povinnosti
(vést účetnictví apod.).

Pravidla sportovní akce - Pravidla pro děti

• Sám  bez  přítomnosti  organizátora  akce  nebo  osob
organizátorem  pověřených  nevstupuji  do tělocvičny  ,
molitanové jámy. Bez pokynu organizátora akce nechodím
v tělocvičně  na nářadí  ani  neprovádím  jakékoli  cvičení.
Dbám všech  pokynů organizátory  akce.   Nosím vhodný
cvičební  úbor  (  tričko,  kraťase,  tepláky).   Prstýnky,
náramky, řetízky nechám doma. Do tělocvičny nepatří jídlo
ani žvýkačky. Pití v plastové lahvi si položím na první okno
v tělocvičně. 
Pravidla  sportovní  akce  -  Pravidla  pro  zákonné
zástupce dítěte

• Své dítě jsem poučil/poučila o pravidlech pro děti. Zákonný
zástupce  dítěte  není  při sportovní  akci  přítomen
v tělocvičně. Dítě na sportovní akci  přichází včas, dítě si
včas vyzvedávám. Dotazy ohledně sportovní  akce řeším
se zástupcem organizátora  –  p.  Mgr.  Radkem Fojtíkem,
mob.:  603  803  533,  email:  sokolvsetin@gmail.com včas
před  konáním  akce.  Nemocné  nebo  zraněné  dítě
na sportovní akci neposílám. 

• Vrácení  poplatku  za sportovní  akci  –  při   řádném
a včasném omluvení do 2 dnů před konáním akce vracíme
100% poplatku, 2 a méně dnů 80% z přijatého poplatku.
Platbu poplatku 400 Kč za sportovní akci provedu na účet
Tělocvičné  jednoty  Sokol  Vsetín  2100661120/2010
(Fio banka),  variabilní  symbol  „123“  a  do  poznámky
„parkour – jméno dítěte“. Platbu provedu nejpozději 4 dny
před konáním akce. 

•   / V / Prohlášení a souhlas
Vyplněním  a  podpisem  této  přihlášky  dává  zákonný
zástupce  Správci  souhlas  se  zpracováváním  osobních
údajů účastníka akce v souladu s Nařízením.

Zákonný zástupce:
• prohlašuje, že se seznámil s podmínkami sportovní akce
a souhlasí  s  účastí  dítěte  na  sportovní  akci  Tělocvičné
jednoty  Sokol  Vsetín,  zavazuje  se  dodržovat  pravidla
sportovní akce
•  souhlasí  s  výše  uvedeným  způsobem  zpracování
osobních údajů účastníka sportovní akce a jeho zákonných
zástupců,

•  výslovně  souhlasí  se  zpracováním  osobních  údajů
o zdravotním stavu účastníka sportovní akce,
•  se zavazuje poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé
údaje potřebné pro účast na sportovní akci,
•  prohlašuje,  že  se  seznámil  se  svými  právy  a  právy
účastníka sportovní akce v souvislosti  se zpracováváním
osobních  údajů,  včetně  práva  na  odvolání  souhlasu
ke zpracování osobních údajů.

Zákonný  zástupce  navíc  (při  zaškrtnutí  níže  uvedených
možností): prohlašuje, že účastník je zdravotně způsobilý k
účasti na sportovní akci:

(poznámka:  na vyznačená místa  výše proveďte  křížkem
svou volbu = souhlas)
/ VI / Potvrzení přihlášky zákonným zástupcem

Datum podpisu 

Jméno, příjmení, 

Podpis zákonného zástupce

 

v plném rozsahu

s těmito zdravotními omezeními (včetně alergií, 
ADHD, atd.) :

Souhlasí s pořizováním a použitím fotografií 
a audiovizuálních materiálů zachycujících člena pro 
účel propagace Činnosti také na veřejně 
dostupných nástěnkách, webových stránkách 
organizace a obdobných místech,

sociálních sítích (např. Facebook)

mailto:sokolvsetin@gmail.com
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