LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ VĚDECKÝ TÁBOR PEVNOSTI POZNÁNÍ 2017
STORNO PODMÍNKY
Pokud se vaše dítě nakonec nebude moci účastnit tábora, dejte nám to, prosím, vědět co
nejdříve:
Odhlásíte-li dítě 3 – 1 den před začátkem tábora, storno poplatek činí 100% z ceny.
Odhlásíte-li dítě 4 – 7 dní před začátkem tábora, storno poplatek činí 50% z ceny.
Odhlásíte-li dítě 8 - 14 dní před začátkem, storno poplatek činí 30% z ceny.
Nemůže-li se dítě tábora účastnit ze zdravotních důvodů, storno poplatek činí 30% z ceny.
V tomto případě je nutné doložit potvrzení od lékaře.
V případě zajištění náhradníka z vaší strany storno poplatek neúčtujeme.
Storno poplatek pokrývá veškeré náklady spojené s přípravou tábora.


„Objednatel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení potvrzení
přihlášky objednateli.“



Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií
a s jejich použitím při prezentaci a propagaci Pevnosti poznání – např. v kronikách, tisku, na
Internetu, apod.



„V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, objednatel (jako zákonný zástupce dítěte) podpisem této přihlášky souhlasí s tím, aby
osobní údaje a případně i citlivé osobní údaje jeho a jeho dítěte byly shromažďovány,
zpracovávány a uchovávány UP. Osobní údaje budou UP zpracovávány za účelem za účelem
procesu vedoucího k uzavření smlouvy o účasti dítěte na táboře, vedení evidence účastníků
táborů a objednatelů, analýzy potenciálního zájmu objednatele o další obdobné programy či
podílení se na výzkumných záměrech UP, archivace údajů o účastnících táborů a objednatelích
a pro účely vedení evidence o platbách se smlouvou souvisejících. Osobní údaje bude UP
zpracovávat po dobu nejdéle deseti let ode dne doručení této přihlášky UP. Objednatel má právo
přístupu ke všem údajům o své osobě a v souladu s ust. § 12 zákona o ochraně osobních údajů
právo na informace o zpracování svých osobních údajů (tj. právo na přístup ke všem údajům
o své osobě zpracovávaných UP) a v souladu s ust. § 21 odst. 1 zákona o ochraně osobních
údajů právo požádat UP o vysvětlení, pokud se domnívá, že UP provádí zpracování osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele či dítěte nebo
v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
jejich zpracování. Objednatel má právo požadovat, aby UP odstranila takto vzniklý závadný
stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních
údajů.“,
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