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ČTVRTEK 14. 4. 2022
SOUTĚŽE
NAJDI VELIKONOČNÍ KRASLICE
ZAJEČÍ HOP A SKOK
KOLEDNÍKOVA NADÍLKA
CENA 180 KČ • KAPACITA: 54 MÍST MAX.
(V CENĚ SVAČINA, BALÍČEK S ODMĚNOU)
PŘIHLÁŠKY JSOU K DISPOZICI NA RECEPCI AQUAPARKU DĚČÍN
A JSOU PLATNÉ PO ZAPLACENÍ.
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Potvrzuji, že dítě je způsobilé účastnit se akce
„VELIKONOCE V AQUAPARKU“
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Uzávěrka přihlášek 12.04.2022 na recepci Aquaparku Děčín
nebo po naplnění kapacity. Příhlášky jsou platné po zaplacení.
* prosím zaškrtněte
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas
Děčínské sportovní, příspěvkové organizaci, IČO 75107350
jakožto správci ke zpracovávání osobních údajů o mém dítěti:
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věk dítěte
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Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, příjmení, bydliště, věk a fotografie dítěte,
jméno a příjmení zákonného zástupce, kontakt na zákonného zástupce.
Účel zpracování: prezentace (marketing) akcí Děčínské sportovní, p.o., na webových stránkách a facebooku Aquaparku, v prostorách budovy Aquaparku (nástěnky)
a v tisku, evidence souhlasů se zpracováním.
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Správce se zavazuje, že osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytně
nutnou dobu. Lhůta pro přezkum nezbytnosti zpracování je správcem stanovena
na dobu jednoho roku. Po pominutí nezbytnosti zpracování budou osobní údaje
vymazány.
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Tímto výslovně prohlašuji, že jsem byl v souladu s obecným nařízením EU 2016/579
řádně informován o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů,
zejména o možnosti tento souhlas kdykoliv odvolat, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné.
Další podrobnosti včetně kontaktních údajů správce na ochranu osobních údajů
jsou uvedeny na webových stránkách www.aquaparkdecin.cz.
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