JMÉNO A PŘÍJMENÍ ÚČASTNÍKA: ________________________________________________________
DATUM NAROZENÍ ÚČASTNÍKA: _________________________
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁK. ZÁSTUPCE: _____________________________________________________
DATUM NAROZENÍ ZÁK. ZÁSTUPCE*: _________________________
* povinná náležitost čestného prohlášení

A) Čestné prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte
Čestně prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního
onemocnění (průjem, chřipka, apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní
opatření. Není mi též známo, že by v posledním týdnu přišlo toto dítě do styku s osobami,
které onemocněly přenosnou nemocí. Potvrzuji, že dítě je po zdravotní stránce schopno zúčastnit se
Campu a že v posledních 3 měsících neprodělalo závažné infekční onemocnění. Jsem si vědom/a
právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.

V _______________ dne ____________

PODPIS ZÁK. ZÁSTUPCE: _________________

Pozn.: Datum na prohlášení o bezinfekčnosti musí být shodné se dnem začátku Campu.

B) Souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů dle GDPR
ADD lead, z. s. (IČ: 03531244, Slunečná 1570/2, 736 01 Havířov, www.add-lead.cz), dále jen „spolek“,
jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), jakož i ve smyslu 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“), jež nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, zpracovává při své činnosti Vaše
osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte.
Spolek má zájem nad rámce výše uvedeného povinného zpracování osobních údajů zpracovávat údaje
Vašeho dítěte pro některé další účely, pro které je vyžadován Váš souhlas. Poskytnutí souhlasu je
dobrovolné a není podmínkou pro účast na LEAD Campu.
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů a osobních údajů mého dítěte
za účelem vedení agendy tábora.
Souhlasíme se zveřejňováním údajů, fotografií a audiovizuálního zobrazení
mého dítěte v propagačních a informačních materiálech, které souvisejí
s prezentací spolku a jeho chodu, a to jak v listinné (bannery, rollupy, letáčky,
aj.), tak i elektronické (webové stránky, sociální sítě, video z tábora, aj.) podobě.
V _______________ dne ____________

ANO / NE

ANO / NE

PODPIS ZÁK. ZÁSTUPCE: _________________

Pozn.: Jak bezinfekčnost, tak i GDPR prosím odevzdejte v den nástupu na tábor.

