Souhlas zákonného zástupce
ve smyslu ust. § 32 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Pavlína Klepetková – Trendigo Studio, IČO: 028 87 649, se sídlem Slatiňany, Medunova
784,
email:

info@trendigo.cz

tel.č.:

+420 773 250 220

Pan/paní:

……………………………………….

bytem:

……………………………………….
email:

……………………………………….

tel. č.:

……………………………………….

dále jen „zákonný zástupce“ kurzistky: ……………………………………….
Zákonný zástupce je seznámen s tím, že
1. Kurzistka objednala účast na kurzu:………………………………/ zakoupila následující
lekce: ………………………………
2. S kurzistkou na základě její objednávky byla uzavřena smlouva za Smluvních
podmínek, které jsou zveřejněny na www.trendigo.cz, a které kurzistka rovněž
obdržela do emailu uvedeného v jejím uživatelském rozhraní.
3. Kurzistka se zavázala dodržovat bezpečnostní pokyny, které rovněž obdržela do
emailu uvedeného v jejím uživatelském rozhraní a které měla a má možnost
konzultovat s trenérkou.
4. Kurzy a lekce v rámci pole sportů obsahují prvky, které jsou rizikové a při nichž
může dojít ke zranění, která mohou být mírná i vysoce závažná s ohledem na
komplex akrobatických a gymnastických prvků na tyči. Při některých trénincích
jsou rovněž možné prvky na tyči, při nichž je kurzistka ve svisu hlavou dolů. Studio
Trendigo všem kurzistkám udělilo pokyny, jak se při lekcích chovat, aby nedošlo ke
zranění. Rovněž Studio Trendigo používá k zajištění lekcí personál, který je zkušený
a dbá na bezpečnost všech osob. Ani při veškerém vynaloženém úsilí však nelze
garantovat, že při tréninku nedojde k poškození zdraví.

Zákonný zástupce svým podpisem prohlašuje, že je seznámen se smluvním
vztahem kurzistky a Studia Trendigo, s riziky vztahujícími se k činnosti Studia
Trendigo a ke kurzu nezletilé a uděluje tímto ve smyslu § 32 občanského
zákoníku svůj souhlas s účastí nezletilé na tomto kurzu/na lekcích.

Poučení o zpracování osobních údajů
1. Studio Trendigo je správcem následujících osobních údajů: jméno, příjmení,
bydliště, telefonní číslo, email.
2. Tyto osobní údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů.
3. Zpracování jména, příjmení, bydliště je nezbytné pro udělení souhlasu zákonného
zástupce. Bez zpracování těchto údajů nelze souhlas udělit. Zpracování
telefonního čísla a emailové adresy je dobrovolné, na základě udělení souhlasu,
který tímto Studiu Trendigo udělujete. Účelem zpracování těchto údajů je
usnadnění komunikace s Vámi jako se zákonným zástupcem kurzistky. Tento
souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na udělení
souhlasu zákonného zástupce s jednáním nezletilé.
4. Zpracování je zajištěno námi, archivace těchto údajů trvá po dobu plnění ze
smlouvy nezletilé a Studia Trendigo a dále po dobu běhu promlčecí lhůty práv
plynoucích a souvisejících se smlouvou.
5. Změnu Vašich osobních údajů lze provést odesláním požadavku na změnu Studiu
Trendigo emailem či jinými komunikačními prostředky.
6. Udělujete nám souhlas, abychom Vámi zpřístupněné osobní údaje dále zpřístupnili
v budoucnu určenému zpracovateli. V případě, že se tak stane, budeme Vás
informovat o jeho identifikaci.
7. Kdykoliv máte právo nás požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů
ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Jsme povinni
Vám bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování,
osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či
kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze
automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o
právech zákazníka.
9. Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu se zákonem,
máte podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo nás požádat o vysvětlení. Dále nás
můžete vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění
nebo likvidaci osobních údajů apod.
10. Pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních
údajů lze se se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních
údajů.

V ………………… dne ………………….

…………………….
Zákonný zástupce

