
ZUMBA KIDS (4-7)

I.pololetí: 11. září – 29. ledna 2019 (necvičíme : 30.10.,25.12., 1.1.)

ÚTERÝ 15:30 – 16:15
18 lekcí – 1260,- Kč

ÚDAJE O DÍTĚTI:

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

Bydliště: ….............................................................................................................................................

Datum narození: …....................................... Věk:................................................

KONTAKT NA RODIČE:

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

Telefon: …..................................................... E-mail:............................................................

SOUHLAS RODIČŮ

SOUHLASÍM x NESOUHLASÍM s fotografováním dítěte během lekcí v Move Studiu 123 a uveřejněním
fotografií na webových stránkách studia a na Facebooku za účelem prezentace studia. (Nehodící se škrtněte.)

Jako zákonný zástupce výše uvedeného dítěte prohlašuji, že mi není znám žádný zdravotní důvod, pro který by

nebylo vhodné, aby mé dítě kroužek navštěvovalo. Dále beru na vědomí, že instruktor zodpovídá za děti pouze

během hodiny v tanečním sále, v ostatních prostorách areálu (včetně šaten) žádný dozor není.

V Praze dne: ….......................................

Podpis rodičů: …..............................................

zde odstřihněte (vrchní část odevzdejte na lekci, spodní vám zůstává)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZUMBA KIDS – ÚT 15:30 – 16:15
I.pololetí: 11. září – 29. ledna 2019 (necvičíme : 30.10.,25.12., 1.1.)

Platbu za I. pololetí (1260,- Kč) posílejte prosím na účet: 1736400001/5500
Do předmětu uveďte: Zumba kids, jméno a příjmení dítěte.
Helena Flajzarová – tel. 602 481 383, helena@studio123.cz

 www.studio123.cz

http://www.movestudio123.cz/


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaná(ý) …………………………………………………. 

uděluji tímto souhlas Heleně Flajzarové, jakožto provozovateli Move Studia 123 se sídlem Naskové 3, 150 00 Praha 5 

(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně 

osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

1. mé jméno a příjmení
2. jméno a příjmení mého dítěte přihlášeného na kroužek
3. datum narození dítěte
4. trvalé bydliště dítěte
5. e-maily a telefonní čísla, na kterých jsem k zastižení 
6. případné další informace o dítěti, které jsou nutné pro správnou péči o dítě v době trvání kroužku (např. 

alergie, prodělané nemoci, nedávné úrazy apod.)

Tyto údaje budou Správcem zpracovány pouze po dobu trvání příměstského tábora. Základní údaje (zejména jméno a 
příjmení) následně zůstanou evidovány ve spojitosti s platbou za příměstský tábor v účetním systému.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním 
emailu na helena@studio123.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: 
Move Studio 123, Naskové 3, 150 00 Praha 5.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Údaje jsou k dispozici v odbě tábora také všem táborovým vedoucím.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

• vzít souhlas kdykoliv zpět,

• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se  zpracováním osobních údajů 

obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Datum: ……………. Podpis: ………………..

mailto:helena@studio123.cz

	SOUHLAS RODIČŮ

