Zavod GRAMKO, organizacija dogodkov, letovanj in izobraževanj za otroke, mladostnike in odrasle
www.gramko.si
info@gramko.si
tel.: 040 841 497
Glavni trg 10, 8000 Novo mesto

PRIJAVNICA & SOGLASJE
Z glavo v naravo po energijo pravo, Rakitna 6.7.-10.7.2020
Ime in priimek otroka:________________________________________________________
Naslov otroka: ______________________________________________________________
Datum rojstva (6‒14 let):______________________________________________________
Ime in priimek staršev/skrbnikov: _______________________________________________
Naslov staršev ali skrbnikov (če se razlikuje od otrokovega):______________________________
___________________________________________________________________________
Kontakt staršev/skrbnikov: tel:__________ el.naslov: ________________________________
Alergije ali druge posebnosti (zdravstvene omejitve – prehrana, vedenjske posebnosti oz.
posebnosti, ki so pomembne za varno izvajanje aktivnosti):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Počitnice so plačljive v enkratnem znesku ali na obroke (odvisno od časa prijave).
Prvi obrok (70 €) se plača ob prijavi, ostalo mora biti poravnana do 28.6. 2020.
V primeru odpovedi zaradi bolezni ali COVID-19, vam denar povrnemo.
Za preprečevanje širjenja COVID-19 bo poskrbljeno po navodilih NIJZ. Lahko se zgodi, da
tabor/varstvo tudi odpade, če se situacija poslabša

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s splošnimi pogoji, navedenimi na spletni strani
www.gramko.si/pogoji ter, da na tabor pošiljam zdravega otroka.
Podpis
________________________

*V primeru premajhnega števila prijav, tabor ne bo izveden (manj kot 25 otrok.)
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Vabimo vas, da nam s podajo privolitve v obdelavo osebnih podatkov
izkažete zaupanje glede njihove uporabe.
Skladno z veljavno zakonodajo dovoljujem:
- Zbiranje in obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za potrebe zavoda:
obveščanje in kontakt o aktivnostih zavoda.
- Posredovanje zgoraj navedenih osebnih podatkov tretjim osebam za potrebe raznih
razpisov/poročil v smislu financiranja zavoda (Mestna občina Novo mesto, ZZZS, EU
razpisi …).
- Zbiranje in obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za namene neposrednega
trženja in se strinjam, da me zavod obvešča o novih produktih, akcijah ter drugih
novostih in aktivnostih s področja dejavnosti zavoda ter občasno pošilja druga
sporočila.
- Da zavod fotografije, na katerih je moj otrok, uporabi v marketinške namene na svoji
spletni strani in družabnih omrežjih FB ali IG.
- Seznanjen/a sem s tem, da imam skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov
(GDPR) pravico, da:
a) zahtevam dostop do svojih osebnih podatkov in podatkov otroka,
b) zahtevam popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z
mano, in da imam pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti
podatkov,
c) lahko soglasje kadarkoli prekličem z obvestilom po elektronski pošti,
d) pri informacijskem pooblaščencu vložim pritožbo.
Seznanjen/a sem s tem, da:
-

Bo zavod navedene osebne podatke obdeloval izključno za zgoraj navedene namene,
dokler tega ne prekličem.
Da se osebni podatki hranijo v evidenci Zavoda Gramko.

Izjavljam, da sem seznanjen s vsemi aktivnostmi počitniškega programa Strinjam se in
dovoljujem, da lahko moj otrok oz. varovanec potuje z zavodom po Sloveniji.

___________________________
Kraj in datum

__________________________
Podpis

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 040 841 497 ali na info@gramko.si .
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