
                        PŘIHLÁŠKA – Tábor LDT Krounka 
Přihláška pro účastníka dětské rekreace pořádané spolkem Duha Krounka IČ: 17647037, Vycpálkova 527/26, 149 00 Praha 4 a Základní 

organizací Odborového sdružení železničářů při Skanska ŽS a.s. IČ: 62936352, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 Karlín 

 

Tábor: LDT Krounka – Zvůle 
Termín: 16. července 2023 – 29. července 2023 

1. Dítě 

Příjmení a jméno: 

Trvalé bydliště: 

Rodné číslo: Zdravotní pojišťovna: 

Plavecké dovednosti dítěte: 
Každý účastník dostává táborové tričko, 
zakroužkujte velikost trička dítěte: 

S M L XL XXL 

Sdělení rodičů: 

Zaměření dítěte (sport apod. – nepovinné): 

2. Matka 

Příjmení a jméno: 
Zaměstnanec Skanska a.s.: 
(nehodící škrtněte) 

ANO - NE 

Mobilní telefon: E-mail: 

3. Otec 

Příjmení a jméno: 
Zaměstnanec Skanska a.s.: 
(nehodící škrtněte) 

ANO - NE 

Mobilní telefon: E-mail: 

Souhlasím se zasíláním informací o akcích pořádaných Duhou Krounka a ZO OSŽ Skanska ŽS a.s. na uvedený e-mail:    ANO - NE 

 
Svým podpisem závazně přihlašuji své dítě na LDT Krounka. Jsem seznámen/a a souhlasím s podmínkami účasti výše jmenovaného dítěte, na 
LDT Krounka, uvedených v základních informacích a smluvních podmínkách a těmto podmínkám rozumím a respektuji je v plném rozsahu. 

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů:  
Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení 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 zák. č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně některých zákonů. Svým podpisem udělujete provozovatelům tábora, jakožto správcům 
osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce. Osobní údaje budou zpracovávány v délce nezbytně 
nutné, následně budou smazány a skartovány. Jedná se o údaje, které jsou pro nás při organizaci tábora nezbytné, v případě nutnosti je po 
nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou 
využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, 
pořádaných organizátory. Na mou žádost budou údaje z databáze vyřazeny. Stejně tak souhlasím s použitím fotografií a videí z tábora, jako 
součásti propagačních materiálů a aktivit. Celý dokument ,,Ochrana osobních údajů a GDPR“ je k nalezení na stránkách tábora 
www.krounka.ic.cz v sekci ,,Ke stažení“.  

 

„Zmocňuji tímto provozovatele letního tábora Duhu Krounka a Základní organizaci Odborového sdružení 
železničářů při Skanska ŽS a.s. ke zpracování osobních údajů v uvedeném rozsahu a k uvedeným účelům.“ 

 
 
V …………………………………………… dne ………………………………………… 

 
 
 
Podpis zákonného zástupce…………………………………………........... 

4. Interní poznámky pořadatele: 

Přihláška doručena dne: 

Účastník přijat/nepřijat na LDT Krounka: 

 


