Všeobecné smluvní podmínky
Pro zájmové kroužky pořádané společností EDUmix, z.s, se sídlem Provazníkova 1231/7, 613 00
Brno, IČO: 09172327, provozující činnost pod značkou RYTMIK.
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Účastníkem tábora či pobytové akce se rozumí osoba, která řádně vyplnila přihlášku a
uhradila stanovený poplatek. Pokud účastník nesplní jednu z těchto dvou podmínek, není
oficiálním účastníkem a jeho místo může být nabídnuto jiné osobě.
Poplatek se hradí bezhotovostně. Platební údaje obdržíte po vyplnění a odeslání přihlášky.
Pokud by chtěl účastník zrušit svou účast, musí tuto skutečnost oznámit písemně garantovi
akce. Na zrušení akce se vztahují storno podmínky uvedené u každé akce.
Při nástupu na akci musí účastník garantovi odevzdat podepsaný originál přihlášky a veškerou
zdravotní dokumentaci potřebnou na daný tábor či akci (list účastníka, zdravotní způsobilost
apod.), případně léky s přesným dávkováním. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými či
neúplnými údaji v lékařské dokumentaci k ohrožení zdraví účastníka či jiných účastníků,
považuje se tento přestupek za hrubé porušení Všeobecných smluvních podmínek a účastník
ponese právní i finanční odpovědnost v plném rozsahu.
Účastník respektuje výše uvedené Všeobecné smluvní podmínky, táborový řád a režim dne, s
nimiž je seznámen na začátku tábora či pobytové akce. Dále respektuje všechny pracovníky a
řídí se jejich pokyny.
V případě mimořádných okolností znemožňujících či ztěžujících konání akce (včetně
preventivních opatření vlády či naší společnosti proti šíření virových onemocnění) budou
lekce probíhat on-line formou prostřednictvím video lekcí, připravených naší společností
vybraným lektorem, s čímž zákonný zástupce výslovně souhlasí. Odkazy na online lekce
budou zasílány na email zákonného zástupce uvedený v přihlášce.
Storno podmínky jsou stanoveny u každé akce samostatně.

Poučení o ochraně osobních údajů – GDPR
Kdo má přístup k Vašim osobním údajům a jak je uchováváme?
Pokud jste registrovali Vaše dítě či Vás na některou z akcí pořádaných naší společností, pak jste
nám poskytli osobní údaje Vašeho dítěte, případně Vaše, kdy ve vztahu k získání, shromažďování
a dalšímu nakládání s těmito osobními údaji postupujeme v souladu s příslušnými právními
předpisy. K těmto osobním údajům mají přístup také zaměstnanci naší společnosti (případně
lektoři Vašeho konkrétního kurzu), kteří Vás tak mohou informovat o případných změnách v
konání kurzu, náhradách apod.
Jak s Vašimi údaji nakládáme?
- pokud po Vás žádáme Vaše osobní, kontaktní či jiné údaje přímo v našich prostorách (např. při
vyplňování prezenčních listin), je to za těchto okolností a z následujících důvodů:
- v případě, že vaše dítě navštěvuje nějaký kroužek, hlídání, tábor a jiné aktivity, potřebujeme
kontakt na Vás, jako na rodiče (pro všechny případy) a znát zdravotní stav dítěte, abychom jej
mohli zohlednit a mít jej na mysli u konkrétních aktivit
- na našich webových stránkách www.rytmik-krouzky.cz a dále také na sociálních sítích
(Facebook, Instragram) jsou zveřejňovány vybrané fotografie z kroužků a akcí pro veřejnost, a to
za účelem propagace, ve vztahu k pořizování a uveřejňování pořízených fotografií na uvedených
webových stránkách a sociálních sítích nám podpisem závazné přihlášky dáváte svůj souhlas,
který můžete kdykoliv výslovně písemně odvolat
- údaje o Vás a Vašich dětech potřebujeme znát a evidovat v případě, že dojde k nějakému úrazu
dítěte po dobu trvání akce, údaje jsou nezbytné pro následnou komunikaci s pojišťovnou a
evidenci v Knize úrazů, pokud k tomuto úrazu dojde v místě naší provozovny či v době, kdy jsou
děti svěřeny našemu dohledu a dozoru

- informace o účasti na konkrétních akcích ve vybraných případech evidujeme také za účelem
splnění podmínky uchování informací v rámci konkrétních projektů (vždy se můžete doplňující
informací dočíst přímo na konkrétní prezenční listině či na našich webových stránkách)
Rádi bychom zdůraznili, že o Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašich dětí se staráme s náležitou
péčí, nepředáváme je bezdůvodně třetím stranám (nadace, nadační fondy a jiné organizace či
instituce podporující finančně či jinak naši činnost jsme povinni informovat o průběhu
konkrétních projektů) a že Vaše data, která jsou díky moderním technologiím zabezpečena,
uchováváme jen po nezbytně nutnou dobu v souladu s příslušnými právními předpisy a veškerou
platnou legislativou.
Odevzdáním podepsané závazné přihlášky v písemné formě dáváte současně naší společnosti
souhlas se získáním, shromažďováním, uchováváním a případně dalším poskytováním – bude-li
ho nezbytně třeba – osobních údajů týkajících se Vás a Vašich dětí v souvislosti s jejich účastí
na akcích pořádaných naší společností, kdy těmito osobními údaji jsou údaje o jménu, příjmení,
věku, místě bydliště, tel.čísle, zdravotním stavu, ZŠ či MŠ, kterou vaše dítě navštěvuje, včetně
těchto osobních údajů vztahujících se k Vám, jako rodičům dítěte, kdy tímto nám současně
dáváte souhlas s pořizováním a uveřejňováním fotografií Vás a Vašich dětí pro účely jejich
prezentace na webových stránkách naší společnosti a výše uvedených sociálních sítích.
EDUmix, z.s., provozující činnost pod značkou RYTMIK

