
 

 

 

Souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého 
dítěte na parkour workshopu s youtuberem TARYM 
pořádaným v rámci akce Back to School 
multifunkčním centrem Palladium 
 
Organizátor akce: Property Solutions s.r.o., IČ: 275 84 259 (dále jen „Organizátor akce“) 
 
 
Jméno a příjmení dítěte - účastníka: ………………………………………………………………………. 
 
Zákonný zástupce: matka / otec / jiné: ……………………………………………………………………. 
 
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Email: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresa: ……………………………………………………………………………………………................. 
 
Ulice: …………………………………………………………………………………………………………..  
      
Obec/město:…………………………………………………………………………………………………... 
 
PSČ: …………………………………………………………………………………………………………...        
   
Datum narození dítěte – účastníka (účast pouze pro děti od 6 let):………………………………….. 
 
Souhlasím s účastí svého dítěte – účastníka ............................................................................. 
(jméno a příjmení dítěte) na parkour workshop s youtuberem Tarym pořádaným v rámci 
marketingové akce Back to School multifunkčního centra Palladium.  
 
Jako zákonný zástupce prohlašuji, že je mi znám zdravotní stav dítěte – účastníka, který odpovídá 
náročnosti akce a dítě - účastník je schopen akci bez újmy na svém zdraví absolvovat. 
 
Beru na vědomí, že parkour je riziková fyzická aktivita, dítě – účastník akce je povinno respektovat 
pokyny instruktora a Organizátora akce, pokud tak neučiní, jako zákonný zástupce ručím za 
případné škody na majetku či zdraví dítěte. Dále prohlašuji, že si jsem vědom toho a souhlasí s tím, 
že Organizátor akce je oprávněn měnit podmínky akce, jakož i její pravidla, a to zejména s ohledem 
na bezpečnostní a organizační aspekty akce. 
 
Dále prohlašuji, že dítě – účastník je řádně pojištěno proti úrazu a v případě úrazu na parkour 
workshopu, pořádaného Organizátorem akce v rámci marketingové akce Back to School 
multifunkčního centra Palladium budeme požadovat jakoukoliv případnou formu kompenzace 
vyplývající z případně vzniklé škody výhradně na pojišťovně, s kterou máme uzavřený pojistný 
smluvní vztah. 
 



 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů zákonného zástupce a dítěte – účastníka akce parkour 
workshopu a zároveň beru na vědomí, že správcem osobních údajů je ve smyslu zákona o ochraně 
osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) Organizátor akce. Současně souhlasím s pořízením a se 
zveřejněním fotografií svého dítěte – účastníka, a to i na internetových stránkách a na sociálních 
sítích (Instagram, Facebook) multifunkčního centra Palladium. 
 
Veškerá ochrana osobních údajů v rámci akce parkour workshopu se řídí příslušnými právními 
úpravami – zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon“), a nově také tzv. evropským nařízením GDPR. 
 
Organizátor akce vystupuje podle Zákona v pozici zpracovatele osobních údajů, a to na základě 
Smlouvy o zpracování osobních údajů. Jakékoliv zpracování osobních údajů je možné jen na 
základě jejich dobrovolného poskytnutí z Vaší strany. Udělený souhlas se zpracováním je možné 
kdykoliv omezit nebo odvolat, stejně jako souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv 
opětovně udělit. 
 
Zpracovávanými osobními údaji jsou tzv. identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné 
identifikaci dítěte – účastníka (jméno, příjmení, datum narození), případně identifikační údaje 
zákonného zástupce dítěte – účastníka a tzv. kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefonní číslo, 
případně jiné obdobné informace). 
 
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny moderními kontrolními, technickými a 
bezpečnostními mechanismy zajišťujícími jejich maximální možnou ochranu před neoprávněným 
přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.  
 
Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či 
smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která 
trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu. 
 
Pro výhrady, námitky nebo stížnosti proti zpracování osobních údajů, odvolání uděleného souhlasu 
či změnu jeho rozsahu lze využít některý z následujících způsobů: 

 e-mailová zpráva na adresu: simona.sommerova@propertysolutions.cz; 
 písemné oznámení zaslané na adresu: Property Solutions s.r.o., náměstí Republiky 1078/1, 

Praha 1, PSČ 11000. 
 
 
Datum: ………………….2018 
 
 
 
 
 
………………………………………………………. 
Podpis (zákonného zástupce dítěte – účastníka) 


