Přihláška do sportovního kroužku
v programu UNIVERSAL SPORTS SCHOOL
Údaje o dítěti
Jméno

Příjmení

………………………………………………………

………………………………………………………

Datum narození

Třída a ZŠ

………………………………………………………

……………………………………………………….

Zvolený kroužek (zaškrtněte dle ZŠ, do které dítě dochází,

□ ZŠ Tupolevova pondělí 16:00-17:00

pomocí X či ✓)

od 11. 11. 2019 do 25. 5. 2020

□ ZŠ Špitálská čtvrtek 15:30 – 16:30
od 14. 11. 2019 do 28. 5. 2020

(dále jen „Dítě“)
Údaje o zákonném zástupci dítěte (matka/otec/pěstoun/poručník/opatrovník*)
*Nehodící se škrtněte.

Jméno

Příjmení

………………………………………………………...

……………………………………………………….

Číslo mobilního telefonu

E-mailová adresa

………………………………………………………...

……………………………………………………….

(dále jen „Zástupce“)
Já, níže podepsaný Zástupce
1.
tímto přihlašuji své Dítě do zvoleného sportovního kroužku v rámci programu

UNIVERSAL SPORTS SCHOOL, pořádaného zdarma nadačním fondem Sport2Life se sídlem
Loretánské náměstí 109/3, 118 00 Praha 1 – Hradčany, IČ: 06807691 (dále jen „Pořadatel“ a
„Program“), jehož úplná pravidla jsou přílohou tohoto formuláře a jsou zveřejněna na
www.sport2life.org/cs/programy/cesko/universal-sports-school
(dále
jen
„Pravidla“).
Prohlašuji, že mé Dítě splňuje podmínky účasti v Programu, zejména že je zdravotně
způsobilé a že jsem si přečetl Pravidla a schvaluji je.
2.
Souhlasím s tím, aby bylo mé Dítě pravidelně uvolňováno ze školní družiny v

doprovodu trenéra Maroše Nováka a/nebo Elišky Hudcové (dále jen „Trenér“), a to:
·

v období od 11. 11. 2019 do 25. 5. 2020 vždy v pondělí pro tréninky kroužku
UNIVERSAL SPORTS SCHOOL začínající v 16:00 v tělocvičně ZŠ Tupolevova, *

·

v období od 14. 11. 2019 do 28. 5. 2020 vždy ve čtvrtek pro tréninky UNIVERSAL
SPORTS SCHOOL začínající v 15:30 v tělocvičně ZŠ Špitálská (tělocvičně na
Bumbálku). *

Nesouhlasím a Dítě bude do Kroužku přivádět vždy jeho Zástupce či jiná řádně pověřená
osoba. *(*Nehodící se prosím škrtněte!)
3.
Po skončení pondělních tréninků v 17:00 v tělocvičně ZŠ Tupolevova / čtvrtečních

tréninků v 16:30 v tělocvičně ZŠ Špitálská na Bumbálku*
·

souhlasím, aby Dítě odcházelo samo domů, a stvrzuji, že na něj po Kroužku
nebude čekat zákonný zástupce, aby jej převzal,*

·

potvrzuji, že vyzvedne Dítě vždy Zástupce či jiná řádně zmocněná osoba, a to
…………………………………………………………………………….. (vyplňte prosím
jméno, příjmení, vztah k Dítěti), *

·

souhlasím, aby Dítě převedl Trenér zpět do příslušné družiny.* (*Nehodící se
prosím škrtněte!)

4.
Souhlasím s tím, aby Pořadatel v případě zranění Dítěte, vyžadujícího dle jeho

uvážení okamžité ošetření, vyhledal první pomoc a dal souhlas s nezbytným ošetřením
Dítěte. V takovém případě bude Zástupce bezodkladně informován Pořadatelem telefonicky o
stavu Dítěte.

5.
Dávám pořadateli svolení dle § 84 a násl. Občanského zákoníku se zachycením

podobizny svého Dítěte, zejména s obrazovými snímky a obrazovými i zvukovými záznamy
týkajícími se jeho osoby v souvislosti s účastí v Programu (dále jen „Záznamy“) a s jejich
zveřejněním na Pořadatelově Instagramovém profilu @sport2life_czech, Facebookovém profilu
@Sport2LifeCeskaRepublika a webových stránkách Programu (dále je „Profily a stránky“).
Toto svolení je udělováno na dobu trvání Programu, pokud jde o pořizování, a na dobu 3 let od
jeho skočení, pokud jde o zveřejňování Záznamů, a je odvolatelné.

6.
Schvaluji tímto podle čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále

jen „Nařízení“), že Pořadatel zveřejní na svých profilech a stránkách v souvislosti s pořádáním
programu obrazové a zvukové záznamy mého Dítěte vč. obličeje, případně křestního
jména (např. stane-li se výhercem ve sportovní disciplíně) v souvislosti s jeho účastí v
Programu.

7.
Beru na vědomí, že Pořadatel nebude Dítě na Profilech označovat, ani nijak jinak, než

je uvedeno výše, blíže specifikovat. Pořadatel nenese odpovědnost v případě, kdy tak učiní třetí
osoba (Zástupce, Dítě samo apod.) a dojde tím k možnosti sledování Dítěte a profilování jeho

osobních údajů, zejména má-li již Dítě svůj účet nebo zveřejňuje-li své osobní údaje ve svých
vlastních příspěvcích.

8.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů a o s

ním souvisejících právech, které jsou uvedeny za Pravidly.

V ……………………, dne ………………

…………………………………………….
(podpis Zástupce)

Podrobná pravidla programu UNIVERSAL SPORTS SCHOOL a Informace o zpracování osobních údajů a o s
ním souvisejících právech

Pravidla
1. Pořadatel: 
Pořadatelem programu UNIVERSAL SPORTS SCHOOL je nadační fond Sport2Life se sídlem
Loretánské náměstí 109/3, 118 00 Praha 1 – Hradčany, IČO: 06807691, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, v oddíle N, vložce 1585.
2. Doba a místo konání programu a komu je určen: Program probíhá ve školním roce 2019/2020 ve dvou kroužcích,
a to:
- v pondělním kroužku
, který je určen žákům Základní školy Tupolevova, na adrese Dobratická 525, 199 00 Praha 18
(dále jen „ZŠ Tupolevova“) a probíhá 
každé pondělí od 16:00 do 17:00 v tělocvičně ZŠ Tupolevova v období od 11.
11. 2019 do 25. 5. 2020vyjma pondělků, kdy není v ZŠ Tupolevova vyučovací den.
- ve čtvrtečním kroužku
, který je určen žákům Základní školy Špitálská, na adrese Špitálská 789/4, 190 00 Praha 9
(dále jen „ZŠ Špitálská“) a probíhá 
každý čtvrtek od 15:30 do 16:30 v tělocvičně ZŠ Špitálská na Bumbálku na adrese
Novoškolská, 190 00 Praha 9 v období 
od 14. 11. 2019 do 28. 5. 2020 vyjma čtvrtků, kdy není v ZŠ Špitálská vyučovací
den (dále jen též společně „
Kroužek
“ či „Kroužky
“).
3. Podmínky účasti v programu: Programu se mohou účastnit žáci 1., 2. a 3. tříd výše uvedených základních škol, a
to vždy v termínu určeném pro jejich školu, jejichž zdravotní způsobilost provozovat sportovní aktivity (na
volnočasové úrovni) 
nebyla omezena ošetřujícím lékařem. Aby se Dítě mohlo stát účastníkem Programu, musí se do
Programu řádně přihlásit
, a to prostřednictvím řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Přihlášky 
do
sportovního kroužku v programu UNIVERSAL SPORTS SCHOOL. Kapacita každého Kroužku je omezena na 15 Dětí.
4. Každé Dítě je povinno docházet do Kroužku pravidelně a v případě neúčasti jej musí Zástupce nejpozději 2
hodinu před začátkem Kroužku písemně 
omluvit, a to e-mailovou zprávou zaslanou na maros.novak@sport2life.org či
eliska.hudcova@sport2life.org nebo SMS na č. 737 796 797 či 734 355 555. V případě čtyř neomluvených
nepřítomnosti bude Dítě z Programu vyloučeno a Pořadatel o tom neprodleně vyrozumí jeho Zástupce.
5. Děti jsou povinny dodržovat etický kodex Programu, který jim byl Pořadatelem vysvětlen na prvním tréninku
Kroužku. Etický kodex stanovuje základní pravidla chování Dětí a trenérů na Kroužku a klade důraz na zásady
přiměřenosti sportovních aktivit, fair play a potřebné kázně. Poruší-li Dítě opakovaně či závažným způsobem etický

kodex, bude z Programu vyloučeno a Pořadatel o tom neprodleně vyrozumí jeho Zástupce. Děti smějí na Kroužek nosit
pouze věci, které potřebují na Kroužku a, nevracejí-li se po Kroužku do příslušné družiny, ve škole, pro cestu domů a
pro komunikaci se Zástupcem, příp. dalšími osobami. Herní zařízení (např. konzole) a cennosti jsou na Kroužku
zakázány. Děti jsou 
povinné na Kroužek nosit čisté sportovní oblečení a obuv. Případné šperky, mobilní telefony s
vypnutým zvukem, hodinky a další věci, které k tréningu nepotřebují, jsou povinné si schovat do batohu či jiné tašky
a uložit v šatně tělocvičny určené Pořadatelem. Pořadatel neodpovídá za cennosti vnesené Dítětem do
tělocvičny. Děti 
nesmějí ničit vybavení tělocvičny, šaten a sociálních zařízení. V případě jejich prokazatelného
poničení Dítětem je jeho Zástupce povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši.
6. Pravidla vyzvedávání Dětí z družiny a jejich odchodu po skončení Kroužků, jakož i přivolání případné první
pomoci a dále pravidla 
pořizování případných zvukových a/nebo obrazových Záznamů a zpracování osobních
údajů Pořadatelem jsou speciálně upravena 
v Přihlášce, resp. v Informaci o zpracování osobních údajů uvedené
za Pravidly.
Informace o zpracování osobních údajů a o s ním souvisejících právech
1. Kdo je správcem osobních údajů Účastníků a jak jej kontaktovat?
Pořadatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje Dětí a jejich Zástupců, případně pověřené třetí osoby dle čl. 3
Přihlášky (dále jen „
Účastník
“) jakožto správce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a z.
č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. (dále jen „Nařízení“). Ve věci osobních údajů lze Pořadatele kontaktovat
a níže uvedená práva uplatnit písemně na adrese jeho sídla či zasláním e-mailové zprávy na adresu
personaldata@sport2life.org
.
2. Jaké osobní údaje o Účastnících Pořadatel shromažďuje a zpracovává?
Pořadatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje Účastníků v rozsahu, v jakém jsou uvedené v Přihlášce do
Programu, případně sdělené Účastníkem Pořadateli v průběhu Programu, tj. zejména identifikační údaje Účastníků,
kontaktní údaje Zástupce a podobizna Dítěte a obrazové a zvukové záznamy týkající se jeho osoby.
3. Za jakým účelem Pořadatel osobní údaje Účastníků shromažďuje a zpracovává?
Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníků 
za účelem umožnění účasti v Programu, ověření splnění podmínek
účasti v Programu a za naplněním účelu Programu. Poskytnutí osobních údajů je tedy podmínkou účasti v Programu
a jejich zpracování Pořadatelem je nezbytným předpokladem pro umožnění této služby. Právním titulem je pak plnění
smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
Pořadatel dále zpracovává osobní údaje Účastníků za účelem propagace svých aktivit, akcí a soutěží zaměřených
na sport vč. statistického vyhodnocování výsledků, a tím naplnění svého účelu – podpory sportovních a
venkovních aktivit dětí a mládeže a jejich zdravého životního stylu. Poskytnutí osobních údajů v minimálním
požadovaném rozsahu je nezbytné pro naplnění tohoto účelu. Dále je v omezeném rozsahu zpracovává za účelem
ochrany svých práv a právem chráněných zájmů, zejména pro případ řešení sporů vyplývajících z Programu. Právním
titulem je v obou těchto případech oprávněný zájem Pořadatele případně veřejnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
4. Komu může Pořadatel osobní údaje Účastníků zpřístupnit?
Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníků především svými pracovníky. Při plnění zákonných povinností mohou být
zpřístupněny státním orgánům. Dále se mohou na jejich zpracování podílet smluvní partneři Pořadatele, zejména v
oblasti marketingu, zejména externí kameraman či fotograf. Osobní údaje Účastníků mohou být případně též
zpřístupněny dalším správcům pro účely poskytování konkrétní se Správcem sjednané služby, např. právním
zástupcům v případě sporu z akce. Pořadatel nemá v úmyslu je poskytovat třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
5. Jak dlouho Pořadatel údaje Účastníků uchovává?
Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníků v principu po dobu 3 let od skončení Programu, dále do vypořádání
všech případných závazků vyplývajících z Programu a dále po dobu 1 roku po uplynutí všech promlčecích lhůt, které se
k programu vztahují, některé po dobu nezbytnou k plnění zákonných, zejm. archivačních povinností Pořadatele.
Jaká máte práva jakožto Účastníci při zpracování osobních údajů?
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte jakožto Účastníci následující práva:
(a) právo na přístup: Máte právo získat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se týkají vás, resp. Dítěte, jehož jste
Zástupcem (dále jen „
Osobní údaje
“), jsou či nejsou zpracovány, a pokud ano, pak právo na přístup k nim, právo na
související informace o nich a o jejich zpracování a o všech vašich souvisejících právech. Máte právo získat kopii

zpracovávaných Osobních údajů, první bezplatně a každou další případně za přiměřenou úhradu administrativních
nákladů;
(b) právo na opravu: Máte právo požádat Pořadatele o opravu či doplnění Osobních údajů, považujete-li je za
nepřesné či neúplné;
(c) právo na omezení zpracování: 
Po dobu řešení sporů týkajících se Osobních údajů (např. ohledně přesnosti, na
základě námitky či žádosti o omezení či o jejich poskytnutí na ochranu vašich právních nároků) máte právo na omezení
jejich zpracování jen ve formě jejich uložení. Takové Osobní údaje lze dále zpracovávat jen s vaším souhlasem nebo z
důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ochrany práv jiných osob či veřejného zájmu;
(d) právo na výmaz: Máte právo požadovat, aby Pořadatel vymazal Osobní údaje v případech stanovených Nařízením,
např. pominul-li účel jejich zpracování, jsou-li již nepotřebné pro stanovené účely, odvoláte-li udělený souhlas a
neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování, vznesete-li úspěšně námitku, zpracování je protiprávní nebo to
Pořadateli ukládá právní předpis;
(e) právo vznést námitku: 
Zpracovává-li nebo bude-li Pořadatel po předchozí informaci Osobní údaje zpracovávat pro
účely svých oprávněných zájmů (například přímého marketingu, ochrany svého majetku či obhajobu svých právních
nároků), máte právo vznést námitku. Na základě námitky Pořadatel Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže
závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. U námitky proti
zpracování za účelem přímého marketingu od zpracování upustí bez dalšího;
(f) právo na přenositelnost údajů: 
Jsou-li Osobní údaje zpracovávány automatizovaně, máte právo obdržet od
Pořadatele výpis údajů, které od vás získal na základě souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, ve strukturovaném
strojově čitelném formátu a, je-li to technicky proveditelné, právo na jejich předání jinému správci;
(g) právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz.

