Přihláška na akci z. s. Ženy50
Spolek Ženy50 shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V přihlášce žádáme o vyplnění všech částí. Údaje slouží výhradně pro vn itřní
potřebu spolku Ženy50.
Svým podpisem stvrzujete, že jste byli seznámeni s tím, že spolek zpracovává osobní údaje a rovněž využívá k prezentaci a propagaci své
činnosti fotodokumentaci a videozáznamy z veškeré činnosti. Rovněž berete na vědomí, že na všech akcích pořádaných spolkem
organizátor nezodpovídá za bezpečnost a zdraví, případně jiné újmy účastníků.

Název akce

Poznávací a relaxační pobyt v Pieninách (28. 4. – 3. 5. 2019)

Jméno a příjmení
Ročník narození
Telefon – pevná linka, mobil
E-mail
Souhlasím se zasíláním bulletinu a pozvánek na akce spolku Ženy50
(jen pro ty, kteří souhlas, nebo nesouhlas již dříve neprojevili)

ANO / NE

Platbu je nutné uskutečnit dle pokynů uvedených u akce. Při zrušení účasti na akci 10 dnů a méně před jejím zahájením se platby nevrací.
V případě akce organizované ve spolupráci s cestovní kanceláří či pobytovým zařízením platí jejich STORNO poplatky.

Datum: ………………………………..

Podpis: ……………………………………………………….
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