Souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého dítěte na cyklistickém závodu
Houštecký cyklomaraton
Organizátor akce: Vladimír Škarnitzl; IČ: 40075541 (dále jen „Organizátor akce“)
Jméno a příjmení dítěte – účastníka: ……………………………………………………………………….
Zákonný zástupce: matka / otec / jiné: …………………………………………………………………….
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………….
Email: ………………………………………………………………………………………………………….
Adresa: …………………………………………………………………………………………….................
Ulice: …………………………………………………………………………………………………………..
Obec/město:…………………………………………………………………………………………………...
PSČ: …………………………………………………………………………………………………………...
Datum narození dítěte – účastníka:…………………………………..
Souhlasím s účastí svého dítěte – účastníka ............................................................................. (jméno a příjmení
dítěte)
Jako zákonný zástupce prohlašuji, že souhlasím s účastí svého dítěte/účastníka na Houšteckém cyklomaratonu a
zároveň prohlašuji, že je mi znám jeho zdravotní stav, který odpovídá náročnosti akce a dítě - účastník je
schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat. Jako zákonný zástupce přebírám za dítě svou zodpovědnost
a beru na vědomí, že dítě – účastník akce je povinno respektovat Organizátora akce, pokud tak neučiní, jako
zákonný zástupce ručím za případné škody na majetku či zdraví dítěte. Dále prohlašuji, že si jsem vědom toho a
souhlasí s tím, že Organizátor akce je oprávněn měnit podmínky akce, jakož i její pravidla, a to zejména s
ohledem na bezpečnostní a organizační aspekty akce. Dále prohlašuji, že dítě – účastník je řádně pojištěno proti
úrazu a v případě úrazu na Houštecké cyklomaratonu, budeme požadovat jakoukoliv případnou formu
kompenzace vyplývající z případně vzniklé škody výhradně na pojišťovně, s kterou máme uzavřený pojistný
smluvní vztah. Souhlasím se zpracováním osobních údajů zákonného zástupce a dítěte – účastníka akce
Houštecký cyklomaraton a zároveň beru na vědomí, že správcem osobních údajů je ve smyslu zákona o ochraně
osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) Organizátor akce. Současně souhlasím s pořízením a se zveřejněním fotografií
svého dítěte – účastníka, a to i na internetových stránkách a na sociálních sítích (Instagram, Facebook)
Hušteckého cyklomaratonu. Veškerá ochrana osobních údajů v rámci akce Houštecký cyklomaraton se řídí
příslušnými právními úpravami – zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR).
Organizátor akce vystupuje podle Zákona v pozici zpracovatele osobních údajů, a to na základě Smlouvy o
zpracování osobních údajů. Jakékoliv zpracování osobních údajů je možné jen na základě jejich dobrovolného
poskytnutí z Vaší strany. Udělený souhlas se zpracováním je možné kdykoliv omezit nebo odvolat, stejně jako
souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv opětovně udělit. Zpracovávanými osobními údaji jsou
tzv. identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci dítěte – účastníka (jméno, příjmení,
datum narození), případně identifikační údaje zákonného zástupce dítěte – účastníka a tzv. kontaktní údaje
(kontaktní adresa, telefonní číslo, případně jiné obdobné informace).
Pro výhrady, námitky nebo stížnosti proti zpracování osobních údajů, odvolání uděleného souhlasu či změnu jeho
rozsahu lze využít některý z následujících způsobů:  e-mailová zpráva na adresu: kskarnitzlova@gmail.com; 
písemné oznámení zaslané na adresu: Cyklosport Čelákovice, Masarykova 564, Čelákovice 25088.

Datum: …………………. 2022
……………………………………………………….
Podpis (zákonného zástupce dítěte – účastníka)

