Laser game club Písek - IČ: 02436469
Sídlo: Husovo nám. 579, Písek, 397 01
Provozovna: Velké nám. 175, Písek, 397 01
tel. 776 606 631
č.ú. 2800687081/2010 Fio banka
E-Mail: info@laserarenapisek.cz
Web: www.laserarenapisek.cz
FB: www.facebook.com/laserarenapisek

Registrační formulář člena
Příjmení:

Jméno:

Adresa:

Datum narození:

Telefon:

Mail:

Poznámka:

souhlasím a jsem obeznámen s bezpečnostními a hernímy
pravidly, stejně tak s provozním řádem a se stanovy
občanského sdružení Laser game clubu Písek. *
Jméno a dat. narození dětí navštěvujících arénu (I samostatně)
Člen je zákonným zástupcem těchto dětí:

ID ČIP:
* děti zde uvedenné mohou navštěvovat arénu samostatné i bez
doprovodu dospělé osoby (slouží jako souhlas zákonného zástupce)

* Bezpečnostní a herní pravidla, provozní řád a stanovy Laser game clubu Písek jsou umístněny na http://www.laserarenapisek.cz
a obsluhy v provozovně.

Souhlas s používáním a zpracováváním osobních údajů
(v případě, že Laser arénu navštěvuje dětský rodinný příslušník člena, kterémuž je člen zákonným zástupcem
(jména dětí uvedena na přihlášce) vztahuje se podepsaný souhlas i na toto (tyto) dítě (děti), zákonný zástupce
také odpovídá za případné škody způsobené dítětem.
Jsem si vědom(a), že návštěvy Laser areny se účastním(e) na vlastní nebezpečí. Přijímám zodpovědnost za případné škody na
zařízení či majetku provozvatele a současně prohlašuji, že si nejsem vědom(a) žádných zdravotních obtíží či onemocnění, které by
mi bránilo v bezpečné účasti na hře laser game.
Uděluji souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů podle zákona . 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v rozsahu, v jakém jsou uvedeny na přihlášce, a souhlas s využitím rodného čísla podle § 13c zákona . 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel, Správcem osobních údajů je občanské sdružení Game laser club Písek. Člen se tímto dle zákona poučuje, že poskytnutí
osobních údajů je dobrovolné a že je oprávn tento souhlas kdykoli odvolat.
Dále, jako člen prohlašuji, že souhlasím s případným uveřejněním fotografií dokumentujících mě při aktivitách sdružení. Tyto
fotografie může organizace uveřejnit v rámci propagace na svých webových stránkách a Facebooku.
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