
Informace o osobních údajích:

Kontakt na rodiče slouží POUZE pro potřeby z.s. a nebude dáván k dispozici třetím osobám.
Podpisem souhlasím, aby osobní údaje uvedené v přihlášce  – jméno, příjmení, datum narození, adresa,
telefon, emailová adresa - sloužily jako podklady pro činnost VIVAjump z.s. 
Rodič (zák.zástupce) popř. člen souhlasí se zveřejněním jména a přijmení v souvislosti s činností VIVAjump.

Tato přihláška se po vystoupení člena archivuje po dobu 12 měsíců a poté je skartována (stupeň utajení 2).

Osobní údaje – jejich ochrana a zpracování 

 (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

datum podpis člena (nad 15 let) popř. zákonného zástupce (do 15 let)

Informace podle článku 15 GDPR poskytujeme zdarma. V případě podání žádosti nedůvodné nebo 
nepřiměřené, popř.se opakující, můžeme požadovat poplatek za administrativní náklady spojené s 
poskytnutím požadovaných informací nebo odmítnout žádosti vyhovět.

K uplatnění výše uvedených práv využijte formulářů, které jsou k dispozici na recepci studia VIVAjump, 
areál LUNA, Jana Koziny 1628/31, 415 01 Teplice popř. si je vyžádejte elektronicky na: 
recepce@vivajump.cz.
VIVAjump z.s. nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se na nás, prosím, obracejte 
prostřednictvím e-mailu: recepce@vivajump.cz. Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

Dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 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 „GDPR“).

Jaká práva při zpracování osobních údajů máte a jak je lze uplatnit?

• práva na přístup k Vašim osobním údajům (viz. čl. 15 GDPR) • jejich opravu (viz. čl. 16 GDPR) nebo • 
výmaz (viz. čl. 17 GDPR) • popřípadě požádat o omezení zpracování (viz. čl. 18 GDPR) nebo • vznést 
námitku proti zpracování (viz. čl. 21 GDPR), • práva na přenositelnost údajů (viz. čl. 20 GDPR) a • práva 
podat stížnost u dozorového úřadu.

Příloha k přihlášce (viz. přední strana)

Informace o dětech jsou potřebné pro vyplňování přihlášek na soutěže, soustředění popř.pro státní správu.

Rodič (zák.zástupce) popř. člen souhlasí s fotografováním a videozáznamem v rámci akcí z.s. VIVAjump,                
s archivací těchto fotografií i videozáznamů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci z.s.


