Gym Dobřichovice, z.s., IČ 04213602, Jabloňová 946, 252 29 Dobřichovice
Jojo Gym s.r.o., 5. května 1064, Dobřichovice

PŘIHLÁŠKA
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ II. TŘÍDY SGŽ A INSTRUKTORŮ GYMNASTIKY
19. – 21. 9., 23. – 25. 10., 27. – 29. 11. 2020

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………..…………...

Adresa: ………………………………………………………………..………………………..……

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

Telefon: ………………………………………….……………………………………………..…….

Oddíl, klub: ……………………………………………………….…………………………..……..

Fakturační údaje (adresa, IČO, DIČ) v případě, že budete chtít vystavit fakturu:

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

Přihlašuji se na školení*:

a) trenér II. třídy SGŽ, b) instruktor gymnastiky, c) pouze na 1. praktickou konzultaci

*označte, na kterou část se přihlašujete

Smluvní podmínky a storno poplatky:


Nebude-li záloha 2000,- Kč zaplacena v uvedeném termínu (do 7 dnů od přijetí přihlášky), považujeme
Vaši přihlášku za bezpředmětnou a účast na školení bude nabídnuta dalšímu zájemci.



Zaplacená záloha je nevratná, lze ji však převést na jinou osobu.



Při zrušení účasti po 4. 9. 2020 se zaplacená částka nevrací, účast na školení je ale možné převést na
jinou osobu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka školení*
V souladu s Nařízením 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, souhlasím s tím, aby:
1) Gym Dobřichovice, z.s. ,jakožto správce, zpracovával a uchovával mé osobní údaje obsažené v přihlášce.
Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění
školení za účelem poskytnutí relevantních služeb.
2) Gym Dobřichovice, z.s., jakožto správce, uchovával a využíval tyto mé údaje v délce nezbytně nutné,
minimálně však po dobu dvou let – archivace údajů. Následně budou údaje smazány a skartovány. Tyto údaje
nebudou poskytovány žádné třetí osobě a budou využívány jen a pouze v nezbytně nutných případech.
3) fotografie a videa ze školení byly použity jako součásti propagačních materiálů Gym Dobřichovice, z.s. a
k prezentaci na webu a sociálních sítích.
Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s GDPR, je dobrovolný a jsem
oprávněn(a) jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně na adresu Gym Dobřichovice,
z.s.

V…………………………………………

Dne …………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………..…….
Jméno a příjmení (u nezletilých jméno a příjmení zákonného zástupce)

……………………………………………………………………………………………….….….
Podpis (u nezletilých podpis zákonného zástupce)

*Tento souhlas je vyžadován též od zákonných zástupců nezletilých dětí, které budou přítomny na tréninkových
kempech během 1. konzultace.

