Plavecká škola Rosnička Brno
tel: 734 692 474, info@plavani-rosnicka.cz
Majdalenky 10, 638 00 Brno – Lesná
www.plavani-rosnicka.cz

Přihláška na letní intenzivní kurz plavání
Místo konání: Plavecká škola Rosnička Brno, Infinit Lesná, Majdalenky 10, Brno
Termín konání: 1. - 9. 7. 2019
Jméno a příjmení dítěte

datum narození

poznámka (plavecké zkušenosti,
absolvované kurzy plavání)

Zákonný zástupce:

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Telefon: ……………………………………………..

e-mail:………………………………….……………………………………………

Platební podmínky:
Celková částka k platbě: 1150,-Kč (cena za 4 lekce plavání v délce 30 min + 25 min navíc parní solná lázeň) za každé přihlášené dítě
Po doručení přihlášky Plavecká škola Rosnička ověří volná místa v kurzu a jsou-li taková, odešle Vám na emailovou adresu
uvedenou na přihlášce potvrzení o rezervaci místa v kurzu. Smlouva o účasti na letním intenzivním kurzu plavání je uzavřena po
doručení této přihlášky, doručení potvrzení o rezervaci místa v kurzu teprve úhradou celkové ceny letního kurzu v plné výši za
každé přihlášené dítě. Uvedenou částku lze hradit převodem na účet nejpozději do 15. 6. 2019, nejdříve však po doručení emailu
s potvrzením o rezervaci místa.
číslo účtu: 264 587 781/ 0300
VS: 77 do poznámky uveďte " Letní intenzivní kurz - jméno dítěte“.
Výše uvedenou částku lze uhradit i hotově, a to skrze recepci wellness, kde Vám slečny na požádání zavolají pracovnici Plavecké
školy Rosnička.
Storno podmínky:
V případě, že dítě zmešká nejméně 2 po sobě jdoucí lekce kurzu z důvodu dlouhodobé nemoci, která bude doložena lékařským
potvrzením, má klient nárok na kompenzaci, a to vrácení částky za řádně omluvené lekce.
Storno lze uplatnit po doložení lékařské zprávy nejpozději do 2 týdnů od ukončení kurzu, ke kterému se nemoc vztahuje.
Upozorňujeme, že na pozdější žádosti nebude brán zřetel.
V případě, že se podaří obsadit vzniklé volné místo náhradníkem za odhlášené dítě, bude částka vrácena v plné výši. Pokud bude
letní intenzivní kurz zrušen ze strany poskytovatele, bude vrácena částka v plné výši.
Uhrazenou částku nelze převádět na běžné kurzy plavecké školy Rosnička.
UPOZORNĚNÍ: Všechny osoby, tj. děti i rodiče, které se účastní kurzu, musí být způsobilé k účasti v kurzu a splňovat požadavky
bezinfekčnosti. Splnění uvedených požadavků se prokazuje předložením prohlášení o zdravotním stavu podepsaným zákonným
zástupcem. Prohlášení o zdravotním stavu předá zákonný zástupce Plavecké škole Rosnička při zahájení kurzu, v opačném případě
nebude účastníkům do doby předložení prohlášení umožněna účast v kurzu. Prohlášení o zdravotním stavu nesmí být starší než
jeden den k prvému dni zahájení kurzu.
Já, ________________________________________________________ níže podepsaný(á), tímto potvrzuji, že jsem se řádně
seznámil/a s Informacemi a poučením o zpracování osobních údajů pro účastníky kurzů vydanými společností Plavecká škola Praha
a Brno s.r.o., IČO: 242 42 144, se sídlem Malletova 2350, PSČ 190 00, Praha 9 a byl/a informován/a o způsobu zpracování osobních
údajů.
Podpisem přihlášky vyjadřujete svůj souhlas s uvedenými platebními podmínkami.

V Brně dne: …………………………………

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

Prosíme o předání vyplněné a podepsané přihlášky bez zbytečného odkladu.

Plavecká škola Praha a Brno s.r.o.
INFORMACE A POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČASTNÍKY LETNÍHO INTENZIVNÍHO KURZU PLAVÁNÍ
Správce osobních údajů, Plavecká škola Praha a Brno s.r.o., IČO: 242 42 144, se sídlem Praha, Malletova 2350, PSČ 190 00 (dále
jen „Organizátor“), tímto poskytuje následující poučení a informaci o právech účastníků letního intenzivního kurzu plávání
pořádaného Organizátorem, tj. dítěte a jeho zákonného zástupce, v souvislosti se zpracováním osobních údajů:
Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími
informacemi.
Organizátor se zavazuje vhodným způsobem zabezpečit zpracování osobních údajů, a to v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
ve znění pozdějších předpisů.
Shromažďované osobní údaje
Mezi osobní údaje shromažďované a zpracovávané Organizátorem patří zejména jméno, příjmení, datum narození dítěte a údaje
týkající se jeho zdravotního stavu a dále jméno, příjmení, adresa, email a telefon zákonného zástupce dítěte. Máte povinnost
uvádět osobní údaje správně a pravdivě.
Účel shromažďování osobních údajů a doba uchovávání
Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely:
• plnění smlouvy (realizace práv a povinností), jejímž předmětem je účast zákonného zástupce (rodiče) a dítěte na letním
intenzivním kurzu plavání; souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů se nevyžaduje.
• ochrany oprávněných zájmů Organizátora; souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů se nevyžaduje;
• kontaktní údaje zákonného zástupce lze dále využít pro zajištění vzájemné komunikace s Organizátorem a pro účely
umožnění výkonu práv v souvislosti s ochranou osobních údajů; souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů se
nevyžaduje.
• popřípadě k jiným účelům, má-li k tomu Organizátor odpovídající souhlas, je-li vyžadován.
Osobní údaje, k jejichž zpracování se souhlas subjektu údajů nevyžaduje, jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše
uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění ochrany práv Organizátora, nejdéle však po dobu 4 let ode dne ukončení
smluvního vztahu a bylo-li v této době zahájeno s Organizátorem soudní, správní či jiné řízení, do doby jeho pravomocného
ukončení.
Osobní údaje zpracovávané se souhlasem subjektu údajů jsou uchovávány po dobu trvání uděleného souhlasu. Souhlas se
zpracováním osobních údajů lze bezplatně kdykoliv odvolat na adrese sídla Organizátora anebo na emailové adrese:
info@plavani-rosnicka.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu do doby jeho
odvolání z Vaší strany.
Bezpečnost
Organizátor se zavazuje zajistit bezpečnost osobních údajů účastníků letního intenzivního kurzu plavání. Aby Organizátor zabránil
neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedl vhodné fyzické, elektronické a manažerské
postupy pro ochranu a zabezpečení informací. Osobní údaje poskytnuté Organizátorovi budou uloženy na zabezpečených
serverech v IT systémech v České republice.
Všechny osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy.
Poskytování osobních údajů
Organizátor je oprávněn poskytnout osobní údajů účastníků letního intenzivního kurzu plavání společnostem, které pro něj
vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů, se kterými má uzavřenu odpovídající smlouvu. Osobní údaje dále mohou být
předány třetí straně, je-li Organizátorovi tato povinnost uložena za účelem splnění zákonné povinnosti (zejména státním
orgánům) anebo udělil-li subjekt údajů souhlas s jejich předáním příslušné straně.
Způsob zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány systematicky pomocí automatických prostředků, jakož i mechanicky (neautomatizovaně), a to
zaměstnanci Organizátora, popřípadě zaměstnanci zpracovatele, se kterým Organizátor uzavřel příslušnou smlouvu.

www.plavani-rosnicka.cz

www.infinit.cz

www.svetwellness.cz

Plavecká škola Praha a Brno s.r.o.

Práva subjektu údajů
Tímto Vás poučujeme o Vašich dalších zákonných právech, a to konkrétně:
• Právem přístupu ke svým osobním údajům
• Právem požadovat opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi
pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a
osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování
• Právem podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora
27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.
• Právem na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“)
• Právem na omezení zpracování svých osobních údajů
• Právem vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka
• Právem na přenositelnost údajů
• podléhá-li zpracování osobních údajů souhlasu, právem kdykoliv tento souhlas odvolat
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