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Přihláška na kurz JDŽ ve Zlíně  
Systém Jóga v denním životě         

                                                     Harmonie těla, mysli a duše  
 

Jóga v denním životě Zlín, z.s. 
Zlín, Kostelec, U Řadovek 366 
IČ: 62182412 

 
Rok 

 
 

     
 

*Příjmení: 
  

*Jméno: 
 
 

 
Adresa: 

   
 

 
Telefon: 

  
E-mail: 

 
 

     
*Datum narození: 

 
 

                

* Povinné údaje 
 
 
Chci být e-mailem informován (a) o akcích JDŽ:    ANO    NE 
 
Uplatňuji-li slevu (vyznačte): 
 
 student    rodič na RD    důchodce    invalidní důchodce    členové jedné rodiny   
 
Od cvičení jógy očekávám: 
 
____________________________________________________________________________. 
Platba převodem:       ANO   NE             č.ú.:  2701054764/2010 
Údaje pro platbu:  VS: datum narození (ddmmrrrr)    SS: číslo cvičitele (viz str.. 4)  (……)   
Zpráva pro příjemce: prosím uveďte své celé jméno 

 
Informace o kurzu a platbě (silně orámované části vyplňuje Váš cvičitel) 
Kurz 

zahájení 
Kurz 

ukončení 
Den v 
týdnu 

Hodina 
od‐do 

 
Místo 

 
Cvičitel 

 
Zaplaceno  

 
Poznámka 
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                 Systém Jóga v denním životě   

 

Harmonie těla, mysli a duše  
 
 
 
Souhlasím s těmito podmínkami účasti na cvičení danými pořadatelskou organizací: 
 

 Jestliže zaměření celého kurzu nebo určité cvičební lekce neodpovídá 
aktuálnímu zdravotnímu stavu účastníka, má cvičitel právo odmítnout jeho 
účast. Účastníkovi pak náleží plná náhrada kurzovného, které nemohl 
využít. 

 Cvičení se nemohou účastnit osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo osoby 
užívající drogy. Cvičitel má právo odmítnout jejich účast na cvičení. 

 Účastník provádí cvičení přiměřeně ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu 
a dbá pokynů cvičitele. 

 Účastník má placeno zdravotní pojištění. 
   
 
Seznámil (a) jsem se s výše uvedenými pokyny a budu se jimi řídit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

v souvislosti s vyplněním přihlášky do mnou zvoleného kurzu jógy uděluji tímto 

spolku Jóga v denním životě Zlín, z.s. se sídlem Zlín – Kostelec, U Řadovek 366, 
PSČ 763 14, IČ 62182412, spolek zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 5516 (dále jen „JDŽ“ nebo „správce) 
 
souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 
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1. Osobní údaje, které budou zpracovány:  
Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu.  
Kontaktní údaje: kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy či jiné obdobné 
kontaktní údaje. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:  
zasílání newsletteru 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 trvání mnou zvoleného kurzu jógy JDŽ  a dále na dobu tří 
let po jeho skončení. 

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 Zlín, 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/a, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to telefonicky na čísle 
603 840 095, nebo mailem zaslaným na adresu zlin@joga.cz. 

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

 

 

Ve Zlíně dne:                                                                               

 

          Podpis: 
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Informace pro platbu na bank. účet  

Systém Jóga v denním životě  

  

Harmonie těla, mysli a duše  
 

Údaje pro platbu:  
 
 
 
Platby na účet vedený u FIO banky: 2701054764/2010 
 
Variabilní symbol: datum narození (ddmmrrrr)  
 
Specifický symbol: dle čísla cvičitele (..)  
 
1 Drašarová Miluše  

2 Frýbort Oldřich  

3 Cholastová Zdeňka 

4 Kotíková Marcela 

5 Novotný Jiří  

6 Syslová Jana 

7 Šimčíková Vlasta 

8 Škrabánková Eva  

9 Špačková Jana 

10 Ševčík Karel 

11 Válková Helena 

12 Frýbortová Alena 

13 Frýbortová Šárka 

14 Hrabovská Věra 

15 Slovák Ondrej 
 
 
Zpráva pro příjemce: prosím uveďte své celé jméno  
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