
PŘED NÁSTUPEM NA TÁBOROVÝ POBYT VYBÍRÁME TYTO DOKUMENTY: 

Děkujeme za spolupráci. 

- Posudek o bezinfekčnosti (čestné prohlášení) 

- Kopie! Kartičky pojišťovny, připevněná na tomto dokumentu  
- Léky označené jménem Vašeho dítěte + dávkování 

- GDPR souhlas 

POUDEK O BEZINFEKČNOSTI        
Prohlášení musí být vyplněno a datováno v den nástupu na tábor. Odevzdat spolu s kopií kartičky zdravotní pojišťovny v místě srazu. 

Prohlašuji, že dítě …………………………………………………………………………… narozené ………………………………………………………… 

a bytem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil 

karanténní opatření či jinou změnu režimu. Není mi též známo, že by výše zmíněný/á v posledních dvou týdnech 

přišel/a do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Je proto plně schopné se zúčastnit příměstského 

multisportovního tábora Panda, který se koná ve dnech 27.-31. července 2020 v Hradci Králové na ZŠ Úprkova. 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

 

V ……………………………………………………..…………. Dne …………………………………………………. 

 

Jméno zákonného zástupce: ……………………………………………… Podpis zákonného zástupce: …………………………..…………….. 

 

Telefonické spojení na rodiče (zákonné zástupce) během konání tábora, vyplňte i když jste tak již učinili v přihlášce. 

Matka:        Otec:  

 

Pokud rodiče nebudou v ČR, kdo dítě v naléhavém případě převezme 

Jméno:                                                                                          Mobil: 

PLAVEC: ANO X NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----ZDE PŘIPEVNIT KOPII KARTIČKY POJIŠŤOVNY----- 

Užívané léky + medikace 



 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely Tábor Panda, z.s. 

Uděluji organizaci Tábor Panda, z.s., IČO: 06626441 se sídlem Marie Pujmanové 542/1, Hradec Králové 500 11 (dále jen správce) souhlas se 

zpracováním osobních údajů účastníka pro níže uvedené účely v uvedeném rozsahu: 

ÚČASTNÍK 

Jméno a příjmení 
 

 

Adresa 
 

 

Datum narození  

  

PROPAGAČNÍ ÚČELY 

Účel zpracování 
 

Pořizování fotografií a videonahrávek z účasti na akci pořádané organizací  
Tábor Panda, z.s. . Publikace na internetových stránkách a sociálních profilech, případně 
tištěných materiálech 

Rozsah osobních údajů Fotografie, videonahrávky 

Doba zpracování Na dobu neurčitou 

 

PŘÍMÝ MARKETING 

Účel zpracování 
 

Kontaktování a zasílání pozvánek na letní a zimní tábor, víkendové či jiné akce, apod. 

Rozsah osobních údajů Email, mobilní telefon 

Doba zpracování 3 roky od doby přihlášení na akci pořádanou Tábor Panda, z.s. 

 

ÚČELOVÉ POSKYTNUTÍ TŘETÍM OSOBÁM 

Účel zpracování 
 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů třetím osobám v případě nezbytného využití – např. 
ošetření ve zdravotnickém zařízení, pro realizaci smluveného programu, skupinové 
zvýhodnění, seznam osob pro autobusovou dopravu, apod. 

Rozsah osobních údajů 
 

Rodné číslo, jméno a příjemní, adresa, kontaktní údaje zák. zástupce 

Doba zpracování 1 rok od doby přihlášení na akci pořádanou Tábor Panda, z.s. 

 

Potvrzuji svým podpisem své svobodné, konkrétní a jednoznačné svolení ke zpracování mých osobních údajů a že 

jsem byl Správcem řádně informován o všech okolnostech zpracování osobních údajů a těmto okolnostem rozumím.  

 

 

 

 

V ………………………………………. dne…………………………     Podpis: 

 

Osobní údaje jsou zpracovány na základně Vašeho souhlasu uděleného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne  

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volné pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů). V případě, že uplyne doba zpracování údajů stanovená výše nebo bude odvolán tento souhlas, Správce provede výmaz 

osobních údajů, ledaže by měl povinnost údaje dále zpracovávat dle zvláštních právních předpisů nebo oprávněný zájem na jejich zpracování (například pro 

určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce). Správce po ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních údajů, které zpracovává, vyhodnocuje a 

omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na legitimní účely jejich zpracování.  

 

 


