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  PŘIHLÁŠKA 
do plaveckého kurzu BVÚ 2022 

Místo konání: VODNÍ SVĚT!!! (ČAPKÁRNA). 

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

Datum narození ...........................................  Rodné číslo ....................................................  

Adresa bydliště:  ............................................................................................................................  

Zákonný zástupce jméno a příjmení: ............................................................................................  

E-mail:  .........................................................  telefon:  .........................................................   

Účastnický poplatek činí 1950,- Kč za školní pololetí. 

Přihlašuji výše jmenovaného do kurzu plavání BVÚ čtvrtek 16 – 17 hodin. 

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 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 „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a souhlas s využitím 
rodného čísla podle zák. č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. 

Tímto uděluji spolku BVÚ - Centrum pro volný čas z.s., IČ: 44938519, se sídlem Křišťanova 1049/15, Přívoz, 702 00 
Ostrava, zapsanému ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 1359 (dále jen „BVÚ“) souhlas se zpracováním 
osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo (narození), adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mailová 
adresa, a to pro marketingové účely, tj. nabízení služeb - zasílání obchodních nabídek a newsletterů včetně zasílání 
informací o pořádaných akcích, nabízených výrobcích a dalších aktivitách BVÚ. 

BVÚ se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (Obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby 
zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.  

Tento souhlas poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to 
písemným oznámením doručeným správci - BVÚ 

☐ ANO, souhlas uděluji ☐ NE, souhlas neuděluji. 

SOUHLAS se zpracováním a evidencí obrazových materiálů:  
Tímto uděluji BVÚ souhlas s pořizováním, zpracováváním a zveřejňováním fotografií, videí a jiných zobrazení 
zachycujících podobu a činnost dítěte v průběhu akcí pořádaných BVÚ. 
Tento souhlas poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to 
písemným oznámením doručeným správci - BVÚ.   

☐ ANO, souhlas uděluji ☐ NE, souhlas neuděluji. 

 Dne ...........................................................  ………………………………………………………… 
 podpis zákonného zástupce 
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