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Equischool z.s.  
IČ: 70814261, se sídlem č.p. 40, 543 52 Strážné,  

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. L 3625   
 
 

Prohlášení zákonných/ého zástupců/e nezletilého dítěte 
 
A) Údaje o nezletilém dítěti: 

 
Jméno a příjmení dítěte: ................................................................................... (dále jen „Dítě“) 
 
Datum narození Dítěte: ................................... 
 
Bydliště Dítěte:  .......................................................................................................................................  
 
Telefon Dítěte :  ………………............................  
 
Zdravotní pojišťovna Dítěte : ............................................................................................................  
 
 
B) Údaje o rodičích: 

 
Jméno  a  příjmení  matky  :  .................................................................................................................

     

Telefon : ..................................................                          e‐mail: ………………….……………………………………... 

 

 

Jméno  a  příjmení  otce  :  ....................................................................................................................

     

Telefon : ..................................................                          e‐mail: ………………….……………………………………... 

 

 

C) Prohlášení zákonných zástupců Dítěte:  
 
Prohlašuji/eme,  že ošetřující  lékař nenařídil Dítěti    změnu obvyklého  životního  režimu, Dítě   netrpí 

žádnou alergií, nejeví známky akutního onemocnění ( průjem, teplota apod. ) a okresní hygienik ani 

ošetřující  lékař mu  nenařídili  karanténní  opatření.  Není mi/nám  též  známo,  že  by    v  posledních  2  

týdnech přišlo Dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 

   
Další event. důležité informace týkající se  péče o Dítě  (předepsané léky, alergie, apod.):  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

               
Svým/i podpisem/y  tohoto prohlášení potvrzuji/eme, že :  
 
1. jsme se řádně seznámili a souhlasíme s programem táborového pobytu, který se uskuteční farmě 

JK  Strážné  Sedlo,  Strážné  40,  PSČ  543  52    od  ..........................  do  ………..................,    jakož    i    s 

podmínkami ubytování i stravování a že naše Dítě je schopno se bez omezení táboru zúčastnit, 
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2. pro    táborový  pobyt    Dítě  vybavím/e    průkazem  pojištěnce  zdravotní  pojišťovny,  oblečením, 
hygienickými potřebami a nezbytným sportovním vybavením, 

 
3. souhlasím/e,  aby      Dítě  jezdilo  a  pracovalo  s  koňmi  podle  jízdárenského  řádu  a  v  duchu  zásad 

postupného jezdeckého výcviku,  
 
4. Beru/eme na vědomí, že  Dítě absolvuje  pobyt na táboře a jezdecký výcvik na vlastní nebezpečí a 

prohlašuji/eme, že má platně sjednáno úrazové pojištění. 
 

D) Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
Já/My,  níže  podepsaný/í,  vyjadřuji/eme  svůj    souhlas/nesouhlas  (viz  níže  uvedené 

souhlasy/nesouhlasy),  aby  spolek  Equischool      v souvislosti  se  pořádáním  jezdeckých  táborů  

zpracovával osobní údaje mého/našeho Dítěte pro následující účely: 

 

1) Zveřejnění jména a příjmení Dítěte v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových 

stránek Equischool  za účelem prezentace  činnosti spolku.  

Souhlas uděluji/eme   na celou dobu  trvání  jezdeckého  táboru   a  současně  souhlasím/e  s dalším 

uchováním výše uvedených osobních údajů  po dobu 10 let po ukončení jezdeckého táboru. 

Osobní  údaje  zpracovávané  za  tímto  účelem    budou  zpřístupněny  všem osobám,  které  navštíví 

oficiální webové stránky Equischool. 

Equischool  nenese  odpovědnost  za  případné  další  zpracování  výše  uvedených  zveřejněných 

osobních  údajů  dalšími  osobami  nebo  správci  osobních  údajů,  které  je  neslučitelné  s tímto 

účelem. 

 

2) Pořizování  a  následné  zveřejnění  fotografie/í,  zvukových  a  obrazových  záznamů,  na  kterých 

bude  Dítě  zachyceno,    v   prostředí  internetu,    prostřednictvím  oficiálních  webových  stránek 

Equischool a dále sociálních sítí,  a to za účelem prezentace  činnosti spolku. 

Souhlas uděluji/eme   na celou dobu  trvání  jezdeckého  táboru   a  současně  souhlasím/e  s dalším 

uchováním výše uvedených osobních údajů po dobu 10 let po ukončení jezdeckého táboru. 

Osobní údaje  zpracovávané za  tímto účelem     budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví 

oficiální webové stránky Equischool a sociální sítě. 

Equischool  nenese  odpovědnost  za  případné  další  zpracování  výše  uvedených  zveřejněných 

osobních  údajů  dalšími  osobami  nebo  správci  osobních  údajů,  které  je  neslučitelné  s tímto 

účelem. 

 

3) Údaje o zdravotní pojišťovně Dítěte, údaje o  jeho zdravotním stavu, či  jiné odborné péči, a to 

vždy  za účelem   komunikace s poskytovateli zdravotní péče. 

Souhlas uděluji/eme  na celou dobu trvání jezdeckého táboru. 

 Osobní  údaje  zpracovávané  za  tímto  účelem  budou  zpřístupněny  pro  potřeby  komunikace 

s poskytovateli zdravotní péče. 
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Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji/eme souhlas* se zpracováním osobních údajů nezl.  dítěte 
pro shora uvedené účely a jmenovitě vyjadřuji/eme: 

 souhlas       nesouhlas   ‐ s účelem zpracování uvedeným pod bodem 1) výše 

 souhlas       nesouhlas    ‐ s účelem zpracování uvedeným pod bodem 2) výše 

 souhlas       nesouhlas     ‐ s účelem zpracování uvedeným pod bodem 3) výše 

*Nevyplnění pole pro souhlas/nesouhlas se považuje za NESOUHLAS. 

Při  zpracování  osobních  údajů  u  spolku  Equischool  nedochází  k automatizovanému  zpracování 

osobních údajů, na  jehož základě by byly činěny úkony či  rozhodnutí,  jejichž obsahem by byl  zásah 

do práv či oprávněných zájmů zákonných zástupců, nebo Dítěte. 

Beru/eme na vědomí, že: 

a) svůj  souhlas  můžeme  kdykoliv  odvolat  písemným  sdělením,  zaslaným  na  emailovou  adresu 

pověřence  pro  ochranu  osobních  údajů,  kterým  je  předsedkyně  spolku  Equischool,  paní  Lucie 

Pilátová, e‐mail: info@equischool.cz,  

b) máme právo požadovat umožnění přístupu k osobním údajům našim i našeho Dítěte; 

c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (budou‐li osobní údaje zpracovávané u Equischool 

nepřesné), 

d) požadovat  vymazání  osobních  údajů  našich  i  našeho    Dítětě,  popř.  požadovat  omezení  jejich 

zpracování, 

e) máme právo podat stížnost u dozorového orgánu, 

f) svá práva vůči spolku Equischool  je nutné uplatnit  e‐mailem cestou výše uvedeného pověřence 

pro ochranu osobních údajů, 

g) naše  požadavky  budou  vždy  řádně  posouzeny  a  vypořádány  v souladu  s příslušnými 

ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 

V ………………………………… dne ……………………..…… 

 

Podpis zákonného/ých zástupce/ů: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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