PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA / PRÁVNÍ STRÁNKA ÚČASTNÍKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ
SPORT - VÝUKA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU V OBLASTI SKI ARÉNY ZIELENIEC
V Duszniki Zdrój, Datum...............................
………………………………………
Jméno

………………………………………
Příjmení

…………………………
Datum narození

………………………………………
Telefon

………………………………………
E-mail

…………………………
Počet účastníků (do 16 let)

Prohlašuji:
1. Prohlašuji, že účastník – má dcera/ můj syn (počet účastníků je uveden výše) se účastní kurzu
sportovní aktivity - výuka lyžování a snowboardingu (PKD 85.51. mimoškolní formy sportovní
výchovy) a sportovní a rekreační činnosti) prováděné na základě a v souladu s oprávněným
programem „Postarejte se o své zdraví a fyzickou zdatnost pro sebe a své děti. Vzdělávací sportovní
aktivity - lekce lyžování a snowboardingu" na zasněžených plochách v Zieleniec SKI Areně společně
organizované společnostmi:
 Bartuś s.c. J.R.B. Wilczyńscy Zieleniec 65, 57-340 Duszniki-Zdrój, Nip: 883-186-09-91
 CEZBUD Cezariusz Hekiert, Zieleniec 136, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP: 881-135-26-71
 GRAPA G10 Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szarotki 10/4, 71-604 Štětín, NIP 851-32-11-344
 Gryglówka Sp. z o.o. Zieleniec 67, 57-340 Duszniki Zdrój, číslo NIP 8831869733
 PHU Arkadiusz Popowicz, Wilkanów 135, 57-500 Bystrzyca Kladska, NIP 881-110-87-84
 Usługi Turystyczne Mieszko sp. Z o.o. sp. k., Zieleniec 134, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP (DIČ):
8831866930
 WINTERPOL Sp. z o.o., Zieleniec 72a, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP: 8830002908
2. Přečetl jsem si program a předpisy vzdělávacích sportovních aktivit - lekcí a zavazuji se je dodržovat
- Jízda na lyžích a snowboardu slalom s názvem: „Postarejte se o své zdraví a fyzickou zdatnost.
Vzdělávací sportovní aktivity - výuka slalomového lyžování a snowboardingu, k čemuž toto
prohlášení dodává přílohy a podle pokynů spoluorganizátorů, trenérů provádějících lekce a služby a
dalších platných předpisů pro jednotlivé lyžařské vleky a oblasti SKI arény Zieleniec
3. Pokud je mi známo, já a moje děti jsme zdraví a nemáme žádné příznaky virové infekce SARS-CoV2 a nemáme žádné příznaky virové respirační infekce, zejména: rýmu, kašel, dušnost, horečku.
4. Já a moje děti účastnící se vzdělávacích sportovních aktivit - výuka lyžování a snowboarding,
nejsme v karanténě a za posledních 14 dní jsme nebyli v kontaktu s osobou infikovanou virem
SARS-CoV-2.
5. Jsem si vědom možného rizika infekce virem SARS-CoV-2 během účasti na vzdělávacích
sportovních aktivitách - výuka lyžování a snowboardingu
6. Nebudu vznášet žádné nároky vůči spoluorganizátorovi / školitelům / zaměstnancům v případě
virové infekce SARS-CoV-2 nebo jiných onemocnění / zranění způsobená mnou nebo mými dětmi
účastnících se vzdělávacích sportovních aktivit.
7. Beru plnou právní odpovědnost za své zdraví a osoby v mé péči a zavazuji se k tomu, že pokud
půjdou do karantény nebo jiného opatření souvisejícího s COVID -19, nebo pokud se ukážou
jakékoli známky nemoci, abysme se okamžitě izolovali a hlásili to telefonicky spoluorganizátorům
vzdělávacích sportovních aktivit
8. Beru plnou právní odpovědnost za nedodržení výše uvedených povinností, zejména za škody
způsobené neplněním mých povinností, kterou utrpěli spoluorganizátoři nebo třetí strany.
9. Jedná se o vzdělávací aktivity pro jednotlivce.
10. Kurzy jsou organizovány formálně.
11. Účastníci, kteří se plánují účastnit kurzů, by měli mít na sobě například roušku nebo respirátor
12. Nezakrytí úst a nosu bude mít za následek nutnost opustit lekci.
13. Můžeme se pohybovat s povinností zakrýt si nos a ústa ve vzdálenosti 1,5 metru.
14. Existuje zákaz shromažďování více než 5 osob
15. Každý účastník je povinen se seznámit s Pravidly a je povinen se jimi řídit.
16. Spoluorganizátoři doporučují provádět lékařské prohlídky, které potvrdí absenci kontraindikací
zdravotnické služby účastnit se kurzů.
Zieleniec SKI Arena
www.zieleniec.pl

17. Účastník je povinen řídit se doporučeními ministerstva zdravotnictví a hlavního hygienického
inspektoratu
 https://www.gov.pl/web/sport/koronawirus---co-musisz-wiedziec
 https://www.gov.pl/web/zdrowie/
 https://gis.gov.pl/
18. Spoluorganizátoři si vyhrazují právo změnit ustanovení předpisů
19. Souhlasím se zpracováním údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů spoluorganizátorů
20. Podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (Journal of Laws
UE L 119 ze dne 4. 5. 2016), dále jen „GDPR“, spoluorganizátoři informují, že: s
a. poluadministrátoři osobních údajů vašeho dítěte poskytnutých ve formuláři předplatného a
připojených k jeho prohlášení jsou:
 Bartuś s.c. J.R.B. Wilczyńscy Zieleniec 65, 57-340 Duszniki-Zdrój, Nip: 883-18609-91
 CEZBUD Cezariusz Hekiert, Zieleniec 136, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP: 881135-26-71
 GRAPA G10 Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szarotki 10/4, 71-604 Štětín, NIP 851-32-11344
 Gryglówka Sp. z o.o. Zieleniec 67, 57-340 Duszniki Zdrój, číslo NIP 8831869733
 PHU Arkadiusz Popowicz, Wilkanów 135, 57-500 Bystrzyca Kladska, NIP 881110-87-84
 Usługi Turystyczne Mieszko sp. Z o.o. sp. k., Zieleniec 134, 57-340 DusznikiZdrój, NIP (DIČ): 8831866930
 WINTERPOL Sp. z o.o., Zieleniec 72a, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP:
8830002908
b. Osobní údaje vašeho dítěte budou zpracovány za účelem plnění smlouvy o účasti ve
vzdělávacích sportovních aktivitách (čl.6 odst.1 písm. b) GDPR). Poskytování osobních
údajů i souhlas s jejich zpracováním je dobrovolný, ale jejich zpracování je podmínkou
účasti v kurzu. Odvolání souhlasu se rovná odstoupení z účasti v kurzu.
c. Po absolvování účasti ve výše uvedených kurzech budou také osobní údaje zpracovány pro
účely související s možným určováním a vymáháním nároků nebo obranou proti nim
(legálně oprávněný zájem společných správců, čl. 6 s 1 písm. F GDPR).
d. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy o účasti na vzdělávací sportovní
aktivitě a po jejím ukončení po dobu stanovenou zákonem (vč. Zákona o účetnictví) nebo
dokud nebude vznesena nebo stažena oprávněná námitka.
e. Pokud byl udělen samostatný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), osobní údaje
účastníka, včetně jeho kopie lze zpracovat pro propagační účely publikováním materiálů
propagační kampaně na webových stránkách a na sociálních sítích spoluorganizátorů.
Souhlas je dobrovolný, lze jej kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo stávající zpracování.
f. Údaje vašeho dítěte mohou být přeneseny do jiných subjektů, které spolupracují se
správcem při organizování kurzů, vč. subjektů poskytujících Spoluorganizování
hostingových a IT služeb v rozsahu a za účelem uvedeným v bodě b.
g. Máte právo požadovat od spoluadministrátorů: přístup k osobním údajům a jejich opravy,
výmaz údajů (tzv. Právo být zapomenut) - v případech uvedených v čl. 17 GDPR, omezení
zpracování - v případech uvedených v čl. 18 GDPR, přenos dat - právo na získání záznamu
dat ve strukturovaném formátu, vznést námitku proti zpracování údajů - kvůli zvláštní situaci
nebo pokud jsou údaje zpracovávány pro marketingové účely. Pokud se má za to, že
zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení o důvodu ochrany osobních údajů
máte právo podat stížnost u dozorového úřadu - Předseda Úřadu pro ochranu osobních
údajů.

.................................................................................................................
čitelný podpis účastníka / zákonného zástupce účastníka vzdělávacích
sportovních aktivit - výuka lyžování a snowboardu

Zieleniec SKI Arena
www.zieleniec.pl

