Mikroprojekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 a státního rozpočtu prostřednictvím
Euroregionu Beskydy
Příloha č. 2

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA CYKLISTICKÉ VÝPRAVĚ/VÝPRAVÁCH
ORGANIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU "STUDY TOUR V KRAJINĚ 4 JEZER"
REALIZOVANÉHO Z FONDU MIKROPROJEKTŮ EUROREGIONU BESKYDY PROGRAMU
INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA-POLSKO 2014-2020

1. Termín výpravy*


11. - 13.07.2018 (trasa: Pszczyna - Havířov)



05. - 07.09.2018 (trasa: Havířov - Pszczyna)

2. Údaje o účastníkovi:
Jméno a příjmení: ........................................................................................................................
Bydliště: .........................................................................................................................................
........ ................................................................................................................................................
Rodné číslo: ..................................................................................................................................
Telefon: .........................................................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................................................................
Konfekční velikost: .....................................................................................................................
(např. S, M, L, XL - pro zakoupení triček, šortek a pláštěnek)

1.
2.

3.
4.

5.

Správcem Vašich osobních údajů je Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady se sídlem Horní Bludovice č.p. 434,
739 37 Horní Bludovice.
Pro ochranu osobních údajů byl jmenován v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne
27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů, pověřenec, Ing. Jaroslav Votýpka, 739 39 Lučina 1, e-mail: luston@seznam.cz, tel.: +420 737 734 020.
Příjemcem Vašich osobních údajů je spoluorganizátor Okres Psczyna (Starostwo Powiatowe w Pszczynie), ul. 3 Maja
10, 43-200 Pszczyna (PL).
Máte právo přístupu k obsahu svých údajů a také právo k jejich opravě nebo výmazu, omezení zpracování, právo vznést
námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních
údajů.
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Pravidly cyklistických výprav organizovaných v rámci projektu "Study Tour v krajině
4 jezer" realizovaného z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy Programu INTERREG V-A Česká republikaPolsko 2014-2020 a akceptuji jejich ustanovení.

................................................................................
(datum, místo)

.............................................................................
(podpis účastníka)

Mikroprojekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 a státního rozpočtu prostřednictvím
Euroregionu Beskydy
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů Mikroregionem Žermanické a Těrlické přehrady se sídlem Horní
Bludovice č.p. 434, 739 37 Horní Bludovice pro potřeby realizace projektu "Study Tour v krajině 4 jezer"
č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0001471 v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy Programu
INTERREG V-A Česká republika-Polsko 2014-2020.

.................................................................................
(datum, místo)

.............................................................................
(podpis účastníka)

Souhlasím s publikací obrazového materiálu s mou osobou zejména v tisku, na internetových stránkách, ve veřejných
médiích a v propagačních materiálech v souvislosti s realizací a propagací projektu "Study Tour v krajině 4 jezer"
organizátory výprav.

.................................................................................
(datum, místo)

*

Možnost výběru jednoho nebo obou termínů.

.............................................................................
(podpis účastníka)

