
                                 Jóga v denním životě Olomouc, z.s.,   IČ  265 92 487 
                                           Olomouc, 28.října 9, om@joga.cz, www.joga.cz/olomouc 

                  Přihláška   do   cvičení  Jógy 

 
 

        Účastník cvičení:                                           

   

         …………………………………………………                                     …….…………….           

       jméno a příjmení                                                                  datum  narození 

 
         …………………………………………………………………………………..…………… 

        kontakt: (adresa, telefon, e-mail)    

 

        Kurz:   ( den, hodina , cvičitel) :  ………………………………………………………….. 

        Období:  …………………………………………………………………………………….. 

        Částka k platbě: ……………………………………………………………………………. 

 
 

Jako účastník cvičení prohlašuji, že navštěvuji tato cvičení s vědomím plné odpovědnosti za svůj zdravotní stav 

před, během cvičení, i po něm.  
Pokud mám určité zdravotní potíže, ve vlastním zájmu budu o tomto informovat svého cvičitele. 

 

Souhlasím s těmito podmínkami účasti na cvičení: 

1) Účastníkem cvičení se stává osoba, která vyplní přihlášku, podepíše ji a uhradí kurzovné. 

2) Významné změny osobního zdravotního stavu nahlásí účastník cvičení cvičiteli řádně  a včas.  Cvičitel může  

odmítnout účast cvičence na kurzu. 

3) Těhotné ženy smí navštěvovat jen specializované kurzy pro těhotné a se souhlasem lékaře.  

4) Cvičení se nemohou účastnit osoby pod vlivem alkoholu a drog. 

 

Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a)  s informací o zpracování osobních údajů pro účastníky kurzů jógy.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání E- mailových informací dle níže uvedených údajů: 

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM    ( nehodící se škrtněte) 

V souvislosti s vyplněním přihlášky do mnou zvoleného kurzu jógy  uděluji tímto  spolku Jóga v denním životě Olomouc, z.s.,          IČ: 26592487 
(spolek  zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka  5539, dále jen „JDŽ“ nebo „správce“)  souhlas se 
zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:  
Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození  
Kontaktní údaje: kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje. 
2. Účelem zpracování osobních údajů je:  
zasílání newsletteru (e-mailu s novinkami ) a dalších informací o systému Jóga v denním životě, činnostech a službách JDŽ nad rámec přímého 
marketingu a  aktuální informace o souvisejících akcích a činnostech pořádaných jinými subjekty,  zejména  subjekty spolupracujícími v systému Jóga 
v denním životě. 
3. Doba, na kterou se souhlas se zpracováním osobních  údajů uděluje:   
Tento souhlas uděluji na dobu 10 let. 
4. Osobní údaje mohou být správcem poskytnuty následujícím třetím osobám:  
Organizaci International Sri Deep Madhavanda Ashram Fellowship, se sídlem 1040 Wien, Schikanedergasse 12/13, Českému svazu Jóga v denním  
životě, z. s. se sídlem Zámecká 202, 768 04 Střílky a dále lokálním centrům  Jóga v denním  životě, tj.  spolkům se sídlem na území České republiky, 
jejichž úplný seznam je na  https://joga.cz/jogacentra („subjekty spolupracující v systému Jóga v denním  životě“).  
Prohlašuji, že jsem se seznámil  s  INFORMACÍ  O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ JÓGY JDŽ Olomouc            ( k dispozici i na 
www.joga.cz/olomouc ) a jsem tak řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, včetně poučení o všech mých právech  v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a tímto souhlasem. 
Jsem si vědom, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to telefonicky na čísle 608 321 162 anebo mailem zaslaným na adresu om@joga.cz. 

Dále prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

V      ………………………………...... 

 

 

dne   ………………………………..…              podpis: …………………………………………….                                                                                         
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