2nd Open European championship
Přihláška na turnaj, Revers
Pořadatel: Way of Warrior
Datum: ………………..
Místo:hala Královka, Nad Královskou oborou 1080/51, Praha 7 - Letná,170 00
Jméno:………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození:……………………………………
Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………….
Souhlasím s tím, aby se můj syn/dcera účastnil vyše uvedeného turnaje v brazilském jiu-jitsu a také beru na
vědomí, že startuje na vlastní nebezpečí a zavazuji se, že v budoucnu nebudu vůči pořadateli uplatňovat
žádnou náhradu škody, pokud by mi účastí na turnaji vznikla.
Zákonny zástupce:.………………………………………………………………………………………………..
Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………….
Datum:………………………v……………
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Svym podpisem udělujete tímto souhlas společnosti Way of Warrior z.s., se sídlem Hadí kopec 607, Vřesina, 74285, IČ: 22665153, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u
vedená u Krajského soudu v Ostravě, sz.:L 7618 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzickych osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)
zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa.
Jméno, příjmení, datum narození, adresa. je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem registrace na turnaj. . Tyto údaje budou
Správcem zpracovány po dobu 2 let.
S vyše uvedenym zpracováním udělujete svůj vyslovny souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu
na kontaktní údaje společnosti info@wayofwarrior.eu

2nd Open European championship
Registration, Reverse
Promoter: Way of warrior
Date: ………………..
Place:hala Královka, Nad Královskou oborou 1080/51, Praha 7 - Letná,170 00
Full name:…………………………………………………………………………………………………………
Date of birth:……………………………………
Address …………………………………………………………………………………………………………….
I am agree my son / daughter will participace in brazilian jiu-jitsu championship and I know he will compete
on own risk and I will not want compensation from promoter if he / she will be hurt.
Guardian:.………………………………………………………………………………………………..
Sign of guardian: ……………………………………………………………………………....……….
Date:……………………in ………………
Consent to the processing of personal data
By signing it, the company of Way of Warrior zs is established at Hadí kopec 607, Vřesina, 74285, ID: 22665153, registered in the Public Register kept at the Regional Court in
Ostrava, sz.:L 7618 (hereinafter "Administrator"), within the meaning of Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (hereinafter referred to as the Regulation) and surname,
date of birth, address.
Name, surname, date of birth, address. can be processed on the basis of consent and must be processed for registration in the tournament. . These data will be processed by the
Administrator for 2 years.
You agree to the above processing. Provision of personal data is voluntary. You can accept your consent at any time, for example by sending an e-mail or letter to
info@wayofwarrior.eu

