Provozovatel: GOCKEL s.r.o., IČO 05157714

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VEDOUCÍHO SKUPINY V AREÁLU ENHA FREESTYLE
A
SOUHLAS S POSKYTNUTÍM CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Jméno __________________________________, datum narození __________________,
bydliště: ______________________________________________________________
Tímto čestně prohlašuji že,
1)

Jsem v pozici vedoucího skupiny (název skupiny) ____________________________________________________
Seznam členů skupiny se nachází na dalších stranách tohoto prohlášení.

2)

Přebírám veškerou odpovědnost za členy skupiny níže uvedených.

3)

Skupina
bude
provozovat
veškeré
sportovní
aktivity
v rámci
areálu
NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST A NEBEZPEČÍ a jsem si vědom všech možných rizik s nimi spojených.

4)

Jsem skupinu seznámil s Provozním řádem areálu, Pravidly a doporučeními pro veškerá sportoviště a svým podpisem stvrzuji, že
jako skupina vše bezvýhradně akceptujeme. Veškeré dokumenty jsou dostupné na www.enha.cz v sekci O nás / Provozní řád.

5)

Nejsem si vědom u žádného člena skupiny žádného onemocnění ani jiného zdravotního omezení, které by se mohlo negativně
projevit na zdravotním stavu při provozování sportovní činnosti.

6)

Provozování veškerých sportovních činností přizpůsobíme schopnostem a zdravotní kondici jednotlivých členů skupiny. V případě
jakýchkoli zdravotních potíží budu bezodkladně informovat provozovatele.

7)

Se vzdáváme nároku na náhradu škody na zdraví i majetku, která by mohla vzniknout v důsledku provozování sportovní činnosti
v rámci areálu ENHA FREESTYLE, vyjma škod způsobených neadekvátním technickým stavem zařízení. S tímto vědomým rizikem
jsme se rozhodli do areálu vstoupit a bereme na vědomí, že sporty v něm provozované jsou s rizikem zranění neoddělitelně spojené.

8)

Souhlasíme / nesouhlasíme* se zpracováním a uchováváním osobních údajů pro potřeby provozovatele. * nehodící se škrtněte

9)

V souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. souhlasíme s pořizováním jakéhokoliv obrazového či zvukového materiálu během
naší návštěvy areálu a jeho dalším použitím pro bezpečnostní a propagační potřeby provozovatele. Souhlasíme, aby pořízené
materiály provozovatel areálu uchovával jak v papírové, tak v elektronické podobě a používal je k výše uvedeným účelům a to bez
jakéhokoli časového omezení.

10)

Informace a údaje poskytnuté v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné.

11)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze
dne 27. 04. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů):

ENHA

FREESTYLE

Tímto udělujete souhlas společnosti GOCKEL, s.r.o., se sídlem Chotovická 1749/5, 18200 Praha, IČ 05157714 (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:
jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefonní číslo.
Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem evidence rezervací v rezervačním systému a za účelem případného
zasílání informací formou newsletteru. Datum narození a bydliště je nutné zpracovat za účelem evidence tohoto prohlášení. Tyto údaje
budou Správcem zpracovávány a uchovávány po dobu trvání účelu zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním na e-mail: info@enha.cz
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce může zpracovávat i zpracovatel VašeWebovky s.r.o.,
IČ 22773681 (provozovatel rezervačního systému iSport).
Vezměte, prosím, 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.

Kontaktní email: ______________________________

V Ostravě dne: ________________

Telefon: ______________________

Podpis vedoucího skupiny: ______________________

www.enha.cz I info@enha.cz

Provozovatel: GOCKEL s.r.o., IČO 05157714

Seznam členů skupiny

číslo

datum: ____________________

počet členů skupiny + vedoucích: ____________________

vedoucí: ____________________

skupina: ____________________

jméno a příjmení

datum narození

www.enha.cz I info@enha.cz

poznámka

