Přihláška do kurzu ve Sdílených dílnách DEPO2015
(povinné položky)

Jméno a příjmení: _____________________________ Datum narození:______________________
Telefon: _______________________________ Email: _____________________________________
Prohlašuji, že můj zdravotní stav je vyhovující pro absolvování zvoleného kurzu.
Rodič / zákonný zástupce dítěte (pro účastníky mladší 18ti let):
Jméno a příjmení: _____________________________ Číslo OP: ___________________________
Telefon: ______________________________
Prohlašuji, že zdravotní stav dítěte je vyhovující pro absolvování zvoleného kurzu.

Zvolený kurz:

Kurzovné:

____________________________

_______________ Kč

Úhrada kurzovného:
v hotovosti / převodem *
* nehodící se škrtněte

Obsluha Sdílených dílen DEPO2015 je oprávněna vyžádat si OP zájemce k nahlédnutí pro ověření totožnosti.
Provozovatelem Sdílených dílen je:
Plzeň 2015, zapsaný ústav
IČ: 291 09 124
se sídlem Presslova 2992/14, 301 00 Plzeň
podmínky členství jsou k dispozici u obsluhy Sdílených dílen DEPO2015 (dále jako „Sdílené dílny“) a na webu
provozovatele www.depo2015.cz v sekci Naše aktivity – Makerspace-fitko pro kutily

Prohlášení člena / zákonného zástupce člena
Beru na vědomí, že řádným vyplněním povinných položek přihlášky a jejím podpisem souhlasím s podmínkami užívání
Sdílených dílen, s nimiž jsem se seznámil a zavazuji k jejich bezvýjimečnému dodržování. Jsem si vědom/a, že plně
odpovídám za škodu na zdraví či majetku mém či třetích osob, k níž dojde v důsledku porušení právních povinností,
povinností a/nebo pravidel vyplývajících z podmínek užívání Sdílených dílen a/nebo pokynů obsluhy Sdílených dílen;
v případě, že uvedené prohlašuji jako zákonný zástupce nezletilého účastníka kurzu, jsem si vědom/a, že přebírám
veškerou odpovědnost za nezletilého.
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Beru na vědomí, že mé osobní údaje uvedené v této přihlášce budou zpracovávány v rozsahu nutném pro realizaci
smlouvy o členství ve Sdílených dílnách, která je uzavřena akceptací řádně vyplněné přihlášky obsluhou Sdílených dílen,
jakož i plnění práv a povinností ze smlouvy vyplývajících. Beru též na vědomí, že provozovatel Sdílených dílen může
zařadit můj emailový kontakt do databáze odběratelů novinek týkajících se Sdílených dílen, a to na základě svého
oprávněného zájmu, kterým je marketingové oslovování stávajících klientů.
Osobní údaje budou uchovávány po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu. Beru na vědomí, že další informace
týkající se zpracování mých osobních údajů provozovatelem Sdílených dílen, který je zároveň správcem mých osobních
údajů, jakož i informace o mých právech vyplývajících ze zpracování osobních údajů, jsou uvedeny na webových
stránkách provozovatele Sdílených dílen www.depo2015.cz v sekci „O nás“.
Souhlas s pořízením a užitím záznamu zachycujícího podobiznu/jiný osobnostní atribut uživatele
Tímto uděluji/neuděluji* výslovný souhlas k zachycení a dalšímu užití fotografie/videozáznamu, na které/m jsou
zachyceny mé osobnostní atributy (zejm. podoba, hlasový projev) při práci ve Sdílených dílnách, a to v tomto rozsahu:
užití fotografie/videozáznamu či jejich části na webových prezentacích provozovatele Sdílených dílen a na sociálních
sítích provozovatele Sdílených dílen.
* nehodící se škrtněte

V __________________ dne __________________

Podpis člena: ________________________

Podpis zákonného zástupce nezletilého člena: _______________________

Vyplňuje obsluha Sdílených dílen:

Přihláška akceptována dne: _______________

Kurzovné činí: _______________ Kč a bylo uhrazeno dne _____________

Razítko a podpis obsluhy Sdílených dílen ______________________
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