Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR
Přihláška
na bezplatný kurz (školení) pro aktivní seniory 65 + v rámci projektu JEDU S DOBOU
( kurz je nutné absolvovat s vlastním osobním vozidlem - max. 2 osoby ve vozidle)
Více informací a online rezervace na:
Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Email:

Telefonní číslo:

Věk:

www.jedusdobou.cz

Termíny a místa školení 2018 (zakroužkujte termín v dané lokalitě = příslušný sloupec)
Sosnová

Most

Příbram

21. 4. od 8:00 22. 4. od 8:00 21. 4. od 8:00

Hradec
Králové

Vysoké Mýto

Jihlava

Ostrava

Třinec

21. 4. od 8:00

21. 4. od 8:00

5. 5. od 8:00

21. 4. od 8:00

28. 4. od 8:00

21. 4. od 14:00 22. 4. od 14:00 21. 4. od 14:00 21. 4. od 14:00 21. 4. od 14:00 5. 5. od 14:00 21. 4. od 14:00 28. 4. od 14:00
1. 6. od 8:00

20. 5. od 8:00

20. 5. od 8:00

20. 5. od 8:00

20. 5. od 8:00

20. 5. od 8:00

1. 6. od 8:00

25. 5. od 8:00

1. 6. od 14:00 20. 5. od 14:00 20. 5. od 14:00 20. 5. od 14:00 20. 5. od 14:00 20. 5. od 14:00 1. 6. od 14:00 25. 5. od 14:00
OBSAH KURZU
> aktuality z legislativy (změny v sil. zákoně, lékařské prohlídky, průkazy ZTP, STK, pojištění, správní řízení atd.)
> bezpečná a defenzivní jízda (teoretická část - řešení krizových situací nebo jejich předcházení)
> krizové brzdění a řešení smyku (praktická část)
> manévrování s vozidlem (praktická část)
> zdravověda (teoretická a praktická část)
PODMÍNKY ÚČASTI V KURZU
> kurz pro seniory "Jedu s dobou" je ZDARMA a je určen osobám ve věku 65 let a více, kteří jsou zároveň držiteli řidičského
oprávnění skupiny B
> praktickou část kurzu je nutné absolvovat s vlastním vozidlem (povoleny jsou max. 2 osoby na jedno vozidlo např. sdílené s
partnerem/partnerkou)
> účast necvičícího doprovodu, tj. partner, dítě, spolupracovník, pes, apod. není přípustná
> účastník si je vědom rizik vyplývajících z nebezpečí vzniku škody a újmy na zdraví vzniklé při účasti na uvedeném kurzu
> účastník se během kurzu musí řídit pokyny pořadatele a jiných osob, které na průběhu akce s pořadatelem spolupracují
> účastník si je vědom a souhlasí s tím, že program akce a případné změny jsou plně v kompetenci pořadatele
> účastník si je vědom, že pořadatel může změnit nebo zrušit jednotlivé termíny kurzů bez náhrady
Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s podmínkami účasti v kurzu a zároveň s ochranou osobních údajů, které jsou nedílnou
součástí této přihlášky, včetně rozsahu a účelu jejich zpracování a všech skutečnostech dle zákona č. 101/2000 Sb., a souhlasím
se zpracováním osobních údajů zde specifikovaných
Vyplněnou přihlášku zašlete poštou na adresu: Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, Opletalova 1337/29,
Praha 1, 110 00, nebo naskenovanou na email info@jedusdobou.cz.

Vaše registrace do kurzu bude potvrzena na vámi uvedenou mailovou adresu, případně textovou (SMS) zprávou.
Datum:
Podpis

Zpracování osobních údajů

1. Osobními údaji se rozumí adresní a
identifikační údaje Účastníka: jméno, příjmení,
kontaktní údaje (e-mail, telefon). Tyto osobní
údaje účastník poskytl vyplněním přihlášky na
školení.
2. Poskytnutí těchto osobních údajů je
dobrovolné s tím, že jejich poskytnutí je ze
strany Asociace center podmínkou pro
přihlášení na školení.
3. Poskytnutím osobních údajů uvedených v
přihlášce účastník výslovně souhlasí s tím, aby
tyto údaje Asociace center a zpracovatel
splňující podmínky Zákona zpracovával ve
smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních (dále jen „Zákon“), a to v
rozsahu, v jakém je účastník poskytl a to pro
účely k zajištění školení a dalšímu
informování o podobných typech školení. Emailová adresa, která byla účastníkem
poskytnuta, může být použita k zasílání
informací nebo dalším požadavkům či
dotazům „Asociace center“. Souhlas se
zpracováním osobních údajů v celém rozsahu
dle tohoto článku není podmínkou, která by
sama o sobě znemožňovala přihlášení na
školení.
4. Vzhledem k tomu, že zpracování osobních
údajů je nezbytné pro plnění smluvního
vztahu, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro jednání o uzavření nebo změně
smluvního vztahu uskutečněné na návrh
subjektu údajů, osobní údaje zpracovává
Asociace center v souladu s § 5, odst. 2, písm.
b) Zákona bez souhlasu subjektu údajů.
5. Asociace center zpracovává a uchovává osobní
údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu
jejich zpracování a dále po dobu vyplývající z
obecně závazných právních předpisů a pro
účely archivnictví.
6. Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné
podobě a automatizovaným zpracováním,
prostřednictvím oprávněných osob v souladu
se Zákonem.
7. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny
pouze v souladu se Zákonem, s příslušnými
právními předpisy, Stanovami Asociace center
nebo v souladu s účelem jejich zpracování
(zejména instruktorovi školení).
8. Provádí-li Asociace center nebo zpracovatel
zpracování osobních údajů účastníka za
účelem nabízení služeb, lze pro tento účel
použít údaje specifikované v Zákoně.

Poskytnutím osobních údajů uvedených v přihlášce
účastník výslovně souhlasí s tím, aby Asociace center
k těmto údajům přiřadila další osobní údaje, zejména
e-mail a telefon. Asociace center nebo zpracovatel
však nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, pokud s
tím účastník vyslovil nesouhlas. Nesouhlas se
zpracováním je nutné vyjádřit písemně. Asociace
center může tyto osobní údaje předat jinému správci za
účelem nabízení služeb a to za splnění podmínek
stanovených v Zákoně.
9. Asociace center získala vyplněním přihlášky
podrobnosti elektronického kontaktu pro
elektronickou poštu (e-mail) účastníka.
Asociace center je oprávněna využít tyto
podrobnosti elektronického kontaktu pro
potřeby
šíření
sdělení
elektronickými
prostředky v souladu se zákonem č. 480/2004
Sb., o některých službách informační
společnosti, v platném znění, s tím, že tento
souhlas s takovýmto využitím svého
elektronického kontaktu může účastník
kdykoliv zrušit a/nebo znovu udělit.
10. Ustanovení odstavců 8 a 9 tohoto článku se
vztahuje i na zasílání pravidelných i
nepravidelných informačních sdělení Asociace
center.
11. Asociace center zpracovává pouze přesné
osobní údaje získané v souladu se Zákonem a
je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje. Za
tím účelem je účastník povinen nahlásit
Asociace center jakoukoliv jejich změnu.
12. Požádá-li subjekt údajů o informaci o
zpracování svých osobních údajů, je mu
Asociace center povinna tuto informaci bez
zbytečného odkladu předat. Každý subjekt
údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce
nebo zpracovatel provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života subjektu údajů
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může požádat správce nebo
zpracovatele o vysvětlení a může požadovat,
aby správce nebo zpracovatel odstranil takto
vzniklý stav. Zejména se může jednat o
blokování, provedení opravy, doplnění nebo
likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu
údajů shledána oprávněnou, správce nebo
zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
Žádosti se doručují písemnou formou Asociaci
center (i e-mailem).

