
Prohlášení účastníka Dressler kroužku 
 
 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:  

Datum narození:  

Bydliště:  

  

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  

Datum narození zákonného zástupce:  

Mobil pro kontakt se zákonným zástupcem:  

E-mail pro kontakt se zákonným zástupcem:  

 
 
 
Podmínky účasti 
Účastník je plně zodpovědný za svůj odpovídající zdravotní stav, veškeré sportovní aktivity, účast a 
chování během kroužku. Bere na vědomí rizika možného úrazu a je s tím plně srozuměn. Účastník se 
zapojuje do všech aktivit během kroužku výlučně na vlastní nebezpečí a pořadatel tak neodpovídá za 
jakoukoliv újmu na majetku nebo zdraví účastníka. Účastník může odmítnout výcvik, o kterém se 
domnívá, že je nad jeho schopnosti a dovednosti. Účastník výslovně prohlašuje, že jeho zdravotní 
stav a fyzická kondice odpovídá náročnosti cyklistického sportu. Účastník zodpovídá za dobrý stav 
svého sportovního vybavení odpovídající provozované sportovní aktivitě i za adekvátní použití 
vlastních ochranných pomůcek.  

Účastník souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek své osoby pořadatelem v rámci kroužku a 
jejich případným použitím pro marketingové účely.  

Účastník je povinen nejdéle 24 hodin před každou lekcí kroužku podstoupit test na Covid-19. 
V případě pozitivního testu se nesmí kroužku zúčastnit. Účast na kroužku není podmíněna doložením 
potvrzení o negativním výsledku.  

 

GDPR 
Účastník souhlasí, aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále 
jen „GDPR“) pořadatel zpracovával tyto osobní údaje účastníka, popř. jeho zákonného zástupce či 
uvedené kontaktní osoby:  

a) Jméno a příjmení  

b) E-mail  

c) Telefonní číslo  

d) Datum narození 

e) Číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny  



Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel vlastní evidence účastníků, popř. mohou být 
v budoucnu použity pro marketingové účely. Údaje budou pořadatelem zpracovány po dobu max. 5 
let.  

S výše uvedeným zpracováním účastník uděluje výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to 
například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje pořadatele.  

Dle GDPR má účastník právo:  

a) Vzít souhlas kdykoliv zpět  

b) Požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje pořadatel zpracovává  

c) Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů  

d) Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit  

e) Požadovat výmaz osobních údajů 

 

Prohlášení účastníka 
Prohlašuji, že souhlasím se shora uvedenými podmínkami účasti a dále tímto výslovně prohlašuji, že 
jsem řádně pojištěn podle předpisů o veřejném zdravotním pojištění a současně potvrzuji, že jsem 
řádně a v dostatečném rozsahu pojištěn proti riziku úrazu a jiné újmy na zdraví v souvislosti se shora 
uvedenou činností.  

 

 

 

 

V Praze, dne : ................ 

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

                               podpis účastníka/ zákonného zástupce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadatel:   Dressler Sport, s.r.o. , Náchodská 1623, 19300 Praha 9, DIČ: CZ62584839 


