DELF, o.z.
Zd. Nejedlého 45, 934 05 Levice Slovenská republika
IČO: 42122716 DIČ: 2023213126
tel. 0911414189, 0907079142

Meno a priezvisko, titul: .............................................................................................................................
Dátum narodenia: .......................................................................................................................................
Adresa (ulica, mesto, PSČ): ..........................................................................................................................
Telefón/ email: .................................................................................................................... ......................................
Máte nejakú lezeckú kvalifikáciu (*zaškrtnite)?
Nie
Áno (ak áno, uveďte: ...............................................................................................................................................)

VYHLÁSENIE O POUČENÍ
Vyhlasujem, že som bol poučený o zásadách bezpečnosti pri využívaní lezeckej steny. Oboznámil som
sa s obsahom Prevádzkového poriadku umelej lezeckej steny v areáli KONTAKT- Mládežnícke
centrum v Leviciach, jeho zneniu rozumiem a zaväzujem sa ho dodržiavať vo všetkých jeho bodoch.
Súčasne sa zaväzujem dodržiavať aj všetky ostatné nariadenia DELF, o.z. alebo jeho povereného
zástupcu, týkajúce prevádzky lezeckej steny.
Rešpektujem skutočnosť, že lezecký výcvik je spojený aj s určitou mierou rizika zranenia. V prípade,
ak by došlo k akémukoľvek zraneniu, ktoré nezapríčinil ľudský faktor zo strany prevádzkovateľa
(napr. chyba inštruktora) vzdávame sa možnosti vymáhať náhradu v akejkoľvek forme.

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním, správou a uchovaním osobných údajov a fotografií: Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem súhlas pre DELF, o.z., Zd. Nejedlého 45, Levice 93405, IČO : 42122716 so
spracúvaním mojich osobných údajov (t.j. údaje, ktoré uvádzam v tejto žiadosti) pre účely evidencie členov lezeckého klubu DELF, o.z. alebo pre inú
evidenciu v zmysle prebiehajúcich projektov a aktivít (prezenčné listiny, prihlášky a iné). Vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú správne. Som si vedomá/ý,
že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi EU. Zároveň dávam
súhlas na použitie, zverejnenie a archivovanie fotografií /videí na účely prezentácie aktivít a činnosti DELF, o.z.. Udelením tohto súhlasu potvrdzujem,
že poskytnutím fotografie a/alebo videa nie sú porušené práva tretej osoby a som si vedomý/á následkov v prípade nepravdivosti tohto tvrdenia. Súhlas
udeľujem na dobu neurčitú.
Poučenie: Súhlas je dobrovoľný. Kedykoľvek mám právo tento súhlas písomne odvolať alebo požiadať o opravu neaktuálnych osobných údajov. Tiež
mám právo žiadať informáciu o stave spracovanie osobných údajov.

V Leviciach dňa : ...............................
..................................................................
Podpis
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vyjadrenie DELF, o.z. k vyhláseniu o poučení a žiadosti o umožnenie zúčastniť sa lezeckého výcviku:
(*zaškrtnite)
Súhlasím

Nesúhlasím

....................................................
Podpis a pečiatka DELF, o.z.
DELF, o.z., organizovanie a zabezpečovanie športových a kultúrnych aktivít pre deti a mládež,
Zd. Nejedlého 45, Levice 934 05, www.delfklub.sk, e-mail: kusnierik@delfklub.sk

