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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SPORTOVKY 

pondělí od 6. února do 12. června od 16:00 do 17:15 hodin     
 
 
Jméno a příjmení: ……..………………………………………………………………………………………………………... 

Datum narození: …………………………………………………………………..................................................... 

Bydliště: …………………………………………………………………………………….……………………………………..…... 

Tel. kontakt č. 1: ……………………………………... Tel. kontakt č. 2: ………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………. Telefon: …………………………………………………………. 

Zdravotní stav, alergie, omezení: …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

Dítě bude na kroužek přicházet a odcházet: 

bez doprovodu zákonného zástupce nebo pověřené osoby 

v doprovodu zákonného zástupce nebo pověřené osoby 

 

Kurz trvá od 6. února do 12. června, tj. 15 lekcí. 
 
 
Přihlášku prosím doručte do kanceláře koordinátorky v Komunitním centru Klementinka. 
Přijetí Vám bude potvrzeno po zaplacení poplatku ve výši:  
 

1 900,- Kč / kurz 
 
 
 

Svým podpisem stvrzuji, že své osobní údaje poskytuji dobrovolně a s vlastním vědomím. 
 
 
V ………………………………………. dne ………………. 

 
Podpis ..………………………………………. 

 
/PROSÍM OTOČTE/ 

 



 
 Komunitní centrum Klementinka, Třída Václava Klementa 601, 293 01 Mladá Boleslav 

www.klementinka.cz, +420 703 434 262, info@klementinka.cz 

 

 
 Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00238295, DIČ: 00238295 

 

 
PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR 

 
 

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. Provozovateli volnočasové aktivity, jakožto správci osobních údajů, 
udělujete svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje obsažené v přihlášce, konkrétně: 

 

• jméno přihlašovaného dítěte 

• datum narození přihlašovaného dítěte 

• bydliště přihlašovaného dítěte 

• jméno zákonného zástupce dítěte 

• telefonní a e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte 

 
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů také udělujete souhlas s publikací 
fotografií, na kterých může být vaše dítě provozující sportovní činnost. 
Dále souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zaslání informací o spuštění 
možnosti přihlášení na kroužek v příštím roce. 
Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a 
skartovány. 
 
Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit 
formou e-mailového oznámení na adresu info@klementinka.cz. 
 
 
 
 
V …………………………………………..……. dne …………..………  
 

…………………………………………………… 
podpis zákonného zástupce dítěte 
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