
SPOLEK MALETA – LETNÍ TÁBORY 

 

JIŘÍ TISOŇ  

HRAD 397 

768 11 CHROPYNĚ 

www.tabormaleta.cz  

TEL.: 608 256 875 

info@taborMaLeTa.CZ 

 

LIST ÚČASTNÍKA  
Odevzdat podepsaný při odjezdu na tábor! 
 

Prohlášení: 
že dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) 
__________________________________________________narozené/á______________________ 

 
bytem _____________________________________________________________________________ 

 
a) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické 
situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce covid-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, 
ztráta chuti a čichu atd. b) ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) 
do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani 
jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření. 
Dítě je schopno zúčastnit se rekreačního pobytu od __________________do___________________ 
 

Naměřená tělesná teplota v den odjezdu na akci:    °C 
Bylo dítě o prázdninách v zahraničí:                    Kde a kdy: 
 
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

 
 
V _____________________dne: 7. 8. 2022 

podpis rodičů   

 

Toto prohlášení nesmí být starší 1 dne od nástupu dítěte na 
tábor!!! 
 

Ostatní informace 
 
Adresa a telefon rodičů (zákonného zástupce) dítěte po dobu tábora: 

Jméno a příjmení:    ________________________________________________________________ 

Adresa:    ________________________________________________________________ 

Telefon:     ________________________________________________________________ 

U svého dítěte upozorňuji na:  ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Odevzdat podepsané obě 
strany při odjezdu na 

tábor! 



SPOLEK MALETA – LETNÍ TÁBORY 

 

JIŘÍ TISOŇ  

HRAD 397 

768 11 CHROPYNĚ 

www.tabormaleta.cz  

TEL.: 608 256 875 

info@taborMaLeTa.CZ 

Zatajení důležitých informací a neúplné informování o zdravotním stavu dítěte by mohlo 
mít negativní vliv na zdraví Vašeho dítěte. 

Spolek MaLeTa 
 Hrad 397, 768 11 Chropyně   

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji spolku MaLeTa, Hrad 397, 768 11 

Chropyně,  
IČO: 22677411, coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních 
údajů, a to pro níže stanovené účely a dobu trvání. 
 

 
 
Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 2016/679 – dále jen GDPR) a to na výše uvedenou dobu od udělení souhlasu, příp. 
do odvolání tohoto souhlasu. 
Spolek MaLeTa. je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně, a to pouze v míře 
nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv písemně 
odvolat. 
Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl spolkem MaLeTa. informován o svých právech 
a povinnostech, zejm. o svém právu: 

A) na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) 

B) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR) 

C) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 

shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR) 

D) na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR) 

E) na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) 

F) na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely 

oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR) 

G) podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR) 

Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto 
formuláře je zcela dobrovolné. 
 
 

                                    
 

Jméno a příjmení 
účastníka 

 

 
V ……………………… dne ………..                                   podpis zákonného zástupce 

 

Osobní údaj Účel zpracování 
Doba 

poskytnutí 
souhlasu 

Fotografie účastníka akce Zveřejnění na webových, facebookových stránkách 
spolku, stránkách youtube. Použití na propagačním 
materiálu spolku. 

10 let 

Audio, video či 
audiovizuální záznam 
účastníka akce 

Zveřejnění na webových, facebookových stránkách 
spolku, stránkách youtube. Použití na propagačním 
materiálu spolku. 

10 let 

Jméno, příjmení a táborové 
výsledky účastníka tábora 

Zveřejnění výsledků táborových soutěží a činností na 
táborových nástěnkách a jiných veřejně dostupných 
prostorách na táborové základně.   

1 rok 

Jméno, příjmení, věk, 
zdravotní stav, stravovací 
návyky 

Seznámení osob činných na akcích spolku MaLeTa 
1 rok 


