Prohlášení o bezinfekčnosti a nástupní list dítěte
(Nutné dodat v den zahájením tábora): – vyplňují rodiče.
Příjmení a jméno dítěte………………………………………………………………..
Datum narození……………………………………..
Bydliště……………………………………………………………………………………..
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, že dítě nejeví známky akutního
onemocnění (průjem, teplota atd.) a že okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil
karanténní opatření.
Není mi též známo, že by dítě v posledních dvou týdnech přišlo do styku s osobami, které
onemocněly přenosnou nemocí.
Jsem si vědom(a) právních následků při uvedení nepravdivých údajů.
Upozornění
Dítě, za které nebude tábor v den nástupu uhrazen, nebude na tábor přijato. Stejně tak dítě
jevící známky onemocnění. Dále jsem vzal/a na vědomí, že návštěvy rodičů na táboře nejsou
z výchovných, hygienických a zdravotních důvodů povoleny!
Souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 („GDPR“): Odesláním této přihlášky souhlasím, aby společnost TRISIA, a.s., po
nezbytně nutnou dobu zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, tel. číslo a emailový kontakt za účelem zařazení do aktivity, o kterou tímto projevuji zájem.
Byli jsme seznámeni s informacemi pro rodiče, které se týkaly táboru, konaného ve dnech
…………… do ………… 2019.
Souhlasím s výše uvedeným.
V .............................. dne.................2019.
……………………………………….
Podpis otce nebo matky,
případně zákonného zástupce dítěte

Zde nalepte kopii průkazu zdravotní
pojišťovny dítěte.

…………………………
Datum podpisu

Souhlas rodičů s podáváním léků
Souhlasím s tím, aby vedoucí tábora nebo zdravotník podali mému synovi/dceři
jméno a příjmení ................................................................
r.č. .................................................potřebné léky a poskytli vhodnou před lékařskou pomoc.
Zároveň souhlasím s tím, aby mému synovi/dceři byl pravidelně podáván lék:
název ..................................................... čas dávkování: ......................................................
Pokud dojde k úpravě dávkování nebo změně léku, neprodleně budu TRISIA, a. s. o tom
informovat.
Datum: ....................................

podpis zákonného zástupce ..................................................

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zákonný zástupce subjektu údajů:
Jméno a příjemní: ………………………………………………………………….……………………..……
Trvale bytem: ………………………………………………………………………………………………….…
Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je TRISIA, a.s., se sídlem nám. Svobody
526, Třinec, IČ 64610152 se zpracováním osobních údajů mého
syna/dcery ……………………………………………………………nar. …………………….. ,
bydliště:……………………………………………………………….(dále jen „syn/dcera“):
- Jméno, příjmení, datum nar., bydliště syna/dcery : dávám* - nedávám
souhlas za účelem zpracováním přihlášky na soutěže, přehlídky, soutěže, tábory, akce.
- Fotografie syna/dcery: dávám* - nedávám
souhlas za účelem zpracování: Pořízení fotografie dítěte a jejich případným zveřejněním na
nástěnkách, kronice a propagačních materiálech TRISIA, a.s. dávám* - nedávám
souhlas za účelem zpracování: Pořízení fotografie dítěte pro zveřejnění na webových a
Facebookových stránkách správce.
příjemci osobních údajů: Mimo zveřejnění uvedeného v účelu zpracování nebudou osobní
údaje předávány jiným příjemcům.
Doba uložení osobních údajů: Po dobu docházky do TRISIA, a.s. a dále dle skartačního řádu.
Dále se zpracováním mých osobních údajů: Jméno, příjmení, e-mailová adresa:
…………………………………………………………….. dávám* - nedávám
souhlas za účelem zpracování: Pro urychlení a zefektivnění komunikace po dobu docházky do
TRISIA, a.s.
doba uložení osobních údajů: Po dobu docházky do TRISIA, a.s.
příjemci osobních údajů: Mimo oprávněných zaměstnanců nebudou osobní údaje předávány
jiným příjemcům.
Jméno, příjmení, tel. číslo +420 ………………………………………. dávám* - nedávám souhlas za
účelem zpracování: Pro urychlení a zefektivnění komunikace mezi správcem a subjektem
osobních údajů.
doba uložení osobních údajů: Po dobu docházky do TRISIA, a.s.
*

Nehodící se škrtněte! Volbu musí provést výhradně subjekt údajů. Souhlas je platný pouze v případě, že je
zvolena možnost „dávám souhlas za účelem zpracování“ (dávám – nedávám). Jakákoliv jiná varianta označení
je považována za neplatný souhlas.

příjemci osobních údajů: Mimo oprávněných zaměstnanců nebudou osobní údaje předávány
jiným příjemcům.
Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty následující informace:
- Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat
písemným prohlášením adresovaným: 1. na doručovací adresu správce, 2. datovou zprávou
do datové schránky správce, 3. pokud jsem uvedl svoji e-mailovou adresu v tomto souhlasu,
pak z této e-mailové adresy na e-mailovou adresu správce. 4. Osobní údaje jsem poskytl(-a)
dobrovolně.
- Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění právní
povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu s dalším zpracováním
osobních údajů pro mě ani pro subjekt údajů nebude mít žádné právní ani jiné důsledky,
neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je
můj souhlas.
- Mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na
přenositelnost údajů.
- Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.
- Osobní údaje, s jejichž zpracováním jsem vyslovil(-a) souhlas, nebudou předávány do třetí
země nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování
ani profilování.
- Kontaktní údaje správce: doručovací adresa:

nám. Svobody 526, Třinec 739 61
adresa datové schránky: z28s2d5
e-mailová adresa: sekretariat@trisia.cz
telefon: +420 558 387 120
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence pro
ochranu osobních údajů: Marcela Wawrzaczová, e-mail: ekonom@trisia.cz.
Dále potvrzuji, že jsem byl(-a) seznámen(-a) se skutečnostmi, kde jsou k dispozici informace
uvedené v článcích 13 a 14 Nařízení a veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 Nařízení o
zpracování. Byl(-a) jsem rovněž upozorněn(-a), že uvedené informace budou k dispozici od 1.
8. 2019 v provozní době TRISIA, a.s. u sekretářky TRISIA, a.s. a na webových stránkách
správce www.trisia.cz/GDPR.
V ………………………………. dne ………………………
Podpis zákonného zástupce subjektu údajů:
……………………………………………………………………

