Provozovatel: Roal Sport s.r.o.
IČO: 06578314

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VEDOUCÍHO SKUPINY
V JumpCentru Trampolinový park F-M

Já ______________________________ datum narození _________________
bydliště: ________________________________________________________
tímto čestně prohlašuji že,
1. Jsem vedoucí skupiny (název skupiny)
____________________________________________________
Seznam členů skupiny se nachází na další straně tohoto prohlášení.
2. Přebírám veškerou odpovědnost za členy skupiny níže uvedených.
3. Skupina byla seznámena s Provozním řádem, pravidly a doporučeními a svým podpisem
stvrzuji, že skupina se všemi těmito body souhlasí a bude se jimi řídit.
4. Informace a údaje poskytnuté v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné.
5. Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Tímto souhlasím, aby JumpCentrum Trampolinový park F-M provozovanou společností
Roal Sport s.r.o. se sídlem Janovice 667, 739 11 Janovice, IČ: 06578314,
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala,
shromažďovala a uchovávala mé osobní údaje. Beru na vědomí a souhlasím, že tyto osobní
údaje budou zpracovávány společností a dále zpracovatelem, se kterým bude mít společnost
uzavřenu smlouvu ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů. Souhlasím, že mé osobní
údaje budou zpracovávány a uchovávány v klientském registru společnosti pro účely
předávání propagačních informací spojených s produkty a službami, které společnost nabízí v
souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že požádám-li
společnost o informaci o zpracování mých osobních údajů, je společnost povinna v souladu
se zákonem o ochraně osobních údajů mi informaci bez zbytečného odkladu předat, a pokud
zjistím nepřesnosti v údajích zpracovávaných společností jsem oprávněn/a žádat, aby
společnost provedla opravu, doplnění, blokaci či likvidaci mnou poskytnutých osobních
údajů. Shora uvedený souhlas uděluji na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy
pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje společností zpracovávány s výjimkami
stanovenými zvláštním zákonem.
Kontaktní email: __________________

Telefon: _____________________

Ve Frýdku- Místku, dne: ____________

Podpis vedoucího skupiny: ___________________

www.jumpcentrum.cz | info@jumpcentrum.cz

Provozovatel: Roal Sport s.r.o.

Seznam členů skupiny
Datum:_______________

Počet členů skupiny + vedoucí:_______________

Vedoucí:______________

Skupina:_______________

Poř.číslo

Jméno a příjmení

Datum narození
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Poznámka

