ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD OBCE A SOUHLAS
Tímto se závazně přihlašuji na zájezd obce Vintířov konaný dne …....................................a zároveň dávám souhlas
s využitím veškerých nezbytných osobních údajů uvedených v této přihlášce, pro účely zájezdu:

Jméno a příjmení :
Datum narození:
Trvalý pobyt :
Kontakt (telefon/e-mail)
Další nezletilé přihlašované osoby :
Jméno a příjmení
Datum narození

Trvalý pobyt

Souhlas s nakládáním s osobními údaji řídícími se platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského
parlamentu a Rady č. 2016/679 (ze dne 27.4.2016) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Pro účely zájezdu je klient a všichni jeho spolucestující
srozuměni, že jejich osobní údaje budou použity ke zprostředkování zájezdu a v nezbytném rozsahu poskytnuty
dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, pojištění,
průvodci, atd.). Subjekt údajům má právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci o zpracování,
požadovat vysvětlení, požadovat přístup k údajům, požadovat opravu údajů, požadovat výmaz údajů a právo
obrátit se v případě pochybností na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Měsíc po ukončení zájezdu
budou přihlášky zlikvidovány.

Datum :

……………………………………………
žadatel, zákonný zástupce
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