PRIHLÁŠKA NA HARRY POTTER NIGHT
V RODINNOM ZÁBAVNOM PARKU FUNNYLAND
Prevádzkovateľ: FUNNYLAND s.r.o., so sídlom Javorinská 1751/14, 911 01 Trenčín, zastúpená: Ing. Vladimírom Mrázom,
konateľom, IČO: 45 685 029, zapísaná v OR OS v Trenčíne, číslo zápisu: Oddiel: Sro, vl. č. 23385/R
Objednávateľ: ..............................................................................................., číslo OP: ...................................................................
Trvale bytom: ..............................................................Telefón: ............................ E-mail: ...............................................................
Touto objednávkou sa Prevádzkovateľ zaväzuje, že pre Objednávateľa zabezpečí služby – HARRY POTTER NIGHT v zmysle tejto
objednávky a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby 19,- EUR vrátane DPH.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
Meno dieťaťa:

................................................................

Koľko má dieťa rokov: ........................................................

Trvale bytom: ........................................................................................................................................................................
Kto dieťa vyzdvihne? (Ak to nie je objednávateľ) Meno:...........................................Telefón: ..........................., číslo OP: .......................
ZDRAVOTNÝ STAV DIEŤAŤA:
Má dieťa alergiu alebo iné závažné ochorenie? Ak áno, aké? ...........................................................................................................
Vyhlasujem, že dieťa netrpí epileptickými záchvatmi, závažným kardiovaskulárnym ochorením, či iným závažným ochorením,
pri ktorom sa neodporúča zvýšená pohybová aktivita alebo pobyt v kolektíve a že ošetrujúci lekár nenariadil dieťaťu zmenu
režimu.
Aké nápoje dieťa môže piť? a) Čistá voda z verejného vodovodu
b) Môže si objednať z nápojového lístka*

ÁNO – NIE
ÁNO – NIE

Môže si dieťa objednať niečo z ponuky občerstvenia?*

ÁNO – NIE

*(pozn. rodič doplatí cenu pri odchode dieťaťa)

OSOBITNÉ USTANOVENIA
1.
2.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné veci dieťaťa, najmä cennosti, mobil a pod. Za škody spôsobené deťmi zodpovedá
zákonný zástupca.
Odchod dieťaťa je najneskôr o 09:00h dňa 7.3.2020.
OSOBNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ FUNNYLAND s.r.o., kontakt (0905/215224, info@funnyland.sk) získava a spracúva poskytnuté osobné údaje v
súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to za účelom zabezpečenia stráženia
dieťa na základe žiadosti objednávateľa, s právnym základom na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy a na plnenie
zmluvy, v súlade s článkom 6 ods.1 písm. b) Nariadenia EÚ 2016/679. Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym iným
osobám, prenos osobných údajov do tretej krajiny nebude uskutočnený. Osobné údaje budú uchovávané po dobu do
ukončenia stráženia dieťaťa a vzájomného vysporiadania nárokov z neho vyplývajúcich. Dotknutá osoba môže od
prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak
spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu
príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu v zmysle §100 zákona
č.18/2018 Z.z. Prevádzkovateľ nevyužíva formu automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: FUNNYLAND s.r.o., Javorinská 14/1751,
91101 Trenčín.
V Trenčíne, dňa ...................
Objednávateľ:

........................................................
podpis

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Údaje o Poskytovateľovi:........................................................................................... (meno, priezvisko, adresa)
Účelom spracovania je vyhotovenie a zverejnenie obrazových a zvukovoobrazových záznamov dieťaťa
......................................... (meno dieťaťa) získaných počas HARRY POTTER NIGHT.
ÁNO – NIE
Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje: FUNNYLAND s.r.o., so sídlom Javorinská 1751/14, 911 01
Trenčín, zastúpená: Ing. Vladimírom Mrázom, konateľom, IČO: 45 685 029, DIČ: 2023084998, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, číslo zápisu: Oddiel: Sro, vl. č. 23385/R, kontakt
info@funnyland.sk, 0905/215224 s cieľom propagácie Prevádzkovateľa jeho aktivít.
Prevádzkovateľ získava a spracúva poskytnuté osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a
zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v súlade s článkom 6 ods.1 písm. a) Nariadenia EÚ 2016/679.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov sú návštevníci webovej a facebookovej stránky Prevádzkovateľa. Prenos
osobných údajov do tretej krajiny nebude uskutočnený. Doba uchovávania osobných údajov bude do jeho
písomného odvolania, inak 5 rokov od jeho udelenia.
Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním horeuvedených osobných
údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov. Prevádzkovateľ
po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov
pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov,
bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu
o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Práva Poskytovateľa osobných údajov:
- súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou
formou na adrese Prevádzkovateľa, FUNNYLAND s.r.o., Javorinská 14/1751, 91101 Trenčín,
- Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k horeuvedeným osobným údajom, má právo
na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako
aj právo na prenosnosť údajov,
- Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom podania žiadosti Prevádzkovateľovi alebo
podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných
údajov v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z.
V Trenčíne, dňa ......................

_____________________
podpis zákonného zástupcu

