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PŘIHLÁŠKA 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INDIVIDUÁLNÍM ČLENOVI RADOST-IMPULS 
Jméno: Příjmení: 

Datum narození: Rodné číslo: 

Adresa trvalého bydliště: 

Škola a kontakt na školu: 

Mobil tanečníka: Zdravotní pojišťovna: 

Jméno a příjmení zák. zástupce (matka): Mobil zák. zástupce: 

Jméno a příjmení zák. zástupce (otec): Mobil zák. zástupce: 

E-mail zák. zástupce: 

 

Upozornění na zdravotní stav účastníka, zdravotní způsobilost, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění a jiná sdělení. 

 

 

Dítě (do 18ti let) bude po skončení tréninku odcházet. 

samostatně V doprovodu 

 

Prohlášení zákonných zástupců 

Souhlasím se členstvím dítěte v tanečním klubu. Podmínkou členství v tanečním klubu je úhrada předepsaného členského 

příspěvku. Beru na vědomí, že zaplacený členský příspěvek se vrací pouze v případě stěhování nebo z vážných zdravotních 

důvodů doložených lékařskou zprávou. 

Potvrzuji, že jsem se seznámila s vnitřním klubovým řádem a platebními podmínkami. V případě potřeby akceptuji nezbytné 

organizační změny tréninků, akcí a schůzek (místo, den, čas). 

Beru na vědomí, že taneční klub neručí za odložené věci. 

Beru na vědomí, že mé dítě není úrazově pojištěno. Pojištěny jsou pouze děti s platnou licencí CDO pro daný školní rok. 

Směrnice GDPR jsou k dispozici k nahlédnutí po domluvě. 
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Na základě jakých důvodů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat? 

Doklady nezbytné pro účetnictví 

Účel zpracování Údaje nezbytné pro naplnění povinnosti archivovat účetní podklady 

Rozsah osobních údajů Jméno, příjmení, bankovní spojení 

 

Údaje nezbytné pro činnost klubu 

Účel zpracování Informace nutné k adekvátnímu zajištění péče o účastníky 
klubu 

Rozsah osobních údajů Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, věk, pohlaví, 
adresa, telefon, emailová adresa, zdravotní znevýhodnění, 
zdravotní pojišťovna, údaje školy, jména a příjmení 
zákonných zástupců, telefon zákonných zástupců, adresa 
zákonných zástupců, emailová adresa zákonných zástupců. 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBÍCH ÚDAJŮ 

Souhlas s užitím foto a video záznamů 

Účel zpracování Veřejná ukázka činností klubu (publikace na internetových 
stránkách, sociálních sítích, mediálních úložištích, TV 
reportážích a v tištěných materiálech) 

 
ANO - NE 

Rozsah osobních údajů Fotografie, video nahrávky 

 

Souhlas pro přímý marketing 

Účel zpracování Kontaktování a zasílání nabídek služeb (pozvánky na akce, 
nabídky kurzů, akcí, soustředění) 

 
ANO – NE 

Rozsah osobních údajů Jméno, příjmení, telefon, emailová adresa  

 

Souhlas se zveřejněním úspěchů 

Účel zpracování Veřejné zveřejnění výsledků práce a úspěchů klubu v rámci 
soutěží a přehlídek s použitím autorských děl vytvořených 
dítětem. 

 
ANO - NE 

Rozsah osobních údajů Jméno a příjmení 

 

Souhlas s poskytováním osobních údajů 

Účel zpracování Údaje nezbytné k registraci dítěte za účelem reprezentace 
klubu v soutěžích a přehlídkách 

ANO - NE 

Rozsah osobních údajů Jméno, příjmení, datum narození, věk, pohlaví, adresa, adresa zákonného 
zástupce 

 

Potvrzuji, že zvolením ANO výše vyjadřuji své svobodné, konkrétní a jednoznačné svolení 

ke zpracování osobních údajů účastníka. 

 

V……………………………dne………………………….                                      Podpis zákonného zástupce 


