Vyhlásenie rodiča – zákonného zástupcu
účastníka
V zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 526 / 2007 Z.z, z 15. augusta 2007 ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavujúce podujatia VYHLASUJEM že dieťa:

Meno priezvisko

Bytom

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej
zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu,
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad. Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby
ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli
na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové
ochorenie s vyrážkami.
Som si vedomý (á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý (á) že by
som sa dopustil (a) priestupku podľa §56 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súhlas s dobrovoľnou účasťou dieťaťa na aktivitách tábora
Súhlasím *

Nesúhlasím *

*Nehodiace sa prečiarkni
s dobrovoľnou účasťou dieťaťa pri aktivitách s využitím cvičných zbraní (vzduchových, airsoftových
a paintbalových). V prípade mnou udeleného súhlasu vyhlasujem, že moje dieťa je schopné plnej duševnej
a telesnej koncentrácie, nemá telesné ani mentálne poškodenia a problémy, ktoré by mohli za istých
okolností privodiť a spôsobiť akúkoľvek škodu sebe alebo iným účastníkom hier a cvičných strelieb.
Súhlas na spracovanie osobných údajov ako dotknutej osoby
Súhlasím *

Nesúhlasím *

*Nehodiace sa prečiarkni
so spracovaním osobných údajov mojich ako aj môjho dieťaťa ktorého som zákonným zástupcom v prospech
Občianskeho združenia „ZVAM“ – Združenie všestranných aktivít pre mládež – záujmové združenie, Kováčová
70, 049 42 Kováčová ako organizátora vojenského zážitkového tábora pre deti a mládež - Zóna ALFA 1, ktoré
na základe tohto súhlasu môže spracovávať osobné údaje dotknutej osoby ako aj zverených detí v rozsahu:
(meno, priezvisko, akademické tituly, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, údaje o zdravotnom stave
detí, súrodenecký vzťah medzi deťmi, originál alebo fotokópiu preukazu poistenca, názov zdravotnej
poisťovne, fotografické a kamerové záznamy detí počas konania tábora, e-mailovú adresu, telefóne číslo) a to
za účelom:
a) Spracovania záväznej prihlášky dieťaťa do tábora ako podkladov na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí
služby – Obstaraní zážitkového pobytu
b) Uzavretia Zmluvy o poskytnutí služby – Obstaraní zážitkového pobytu potrebnej k účasti dieťaťa
v tábore Zóna ALFA 1 (zákonná podmienka)
c) Sprostredkovania uzavretia poistnej zmluvy cestovného poistenia dieťaťa s vybranou zmluvnou
poisťovňou
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d) Obchodnej a marketingovej komunikácie,
a kamerovým záznamom z tábora

zabezpečeniu

prístupových

práv

k fotografiám

Osobné údaje bude „ZVAM“ – Združenie všestranných aktivít pre mládež – záujmové združenie ako
organizátor tábora spracovávať a uchovávať do doby zákonnej likvidácie dokumentácie. Dotknutá osoba je
oprávnená svoj súhlas na spracovanie osobných údajov a údajov detí v rámci svojho zákonného zastupovania
kedykoľvek odvolať a to v písomnej forme na e-mailovú adresu zvam@zvam.sk, alebo listovou zásielkou
doručenou na adresu organizátora tábora.
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, právo na úpravu osobných údajov, na výmaz
osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, apd. sú dostupné na internetovej stránke
organizátora tábora www.zvam.sk, alebo www.zonaalfa1.sk v sekcii „Zmluvné podmienky“ – Všeobecné
zmluvné podmienky – bod. č. 4.7.

v

dňa

Meno
Priezvisko
Tel. číslo
Adresa

Podpis zákonného zástupcu

Poučenie:
Bez doručenia tohto vyhlásenia s dátumom podpisu nie starším ako jeden deň pred
termínom nástupu do tábora, nebude môcť Vaše dieťa vojenský zážitkový tábor
Zóna ALFA 1 absolvovať, respektíve nebude môcť do tábora nastúpiť!
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