Přihláškový formulář Pepovka - Filipovice 11. 2. - 14. 2. 2021
P.Č.

Příjmení

Jméno

Osobní číslo
(pouze zaměstnanci)

Zaměstananec (+RP)
Člen OS KOVO (+RP)
Host

Zdravotní
pojišťovna **

Adresa bydliště

Datum narození

Věk

Mobilní tel.kontakt

Email

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Způsob platby *

PŘEVODEM

Celková cena*
Datum splatnosti*

28.01.2021

Číslo účtu *

1341151389/0800

Přidělený variabilní symbol*
Pozmámka k platbě*
Variabilní symbol přířadil*
Dne*

35
PEPOVKA - ÚNOR

Hotovost byla předáno na
sekretariát OS KOVO
(osobě / dne)*

Koudelka

Údaje sdělované klientem, účastníkem zájezdu pořádaného ZO OS KOVO ABB Brno ve formě jména, příjmení, osobního čísla zaměstnance, komunikační e-mailové adresy, adresy bydliště, data narození, zdravotní pojišťovny a aktuálního telefonického spojení na min. 1 osobu ze
skupiny osob, členů rodiny, jsou v rámci organizace příslušného zájezdu vedeny v databázích ZO OS KOVO ABB Brno a podle potřeby jsou sdělovány třetím osobám, tj. dopravci, pojišťovací společnosti a společnosti zajištující ubytování v nezbytném rozsahu. Vedení databází
podléhá zákonu 101/2000sb. v aktuálním znění. Dále podléhá souhlas klienta se zpracováním osobních údajů podle Nařízení 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, GDPR. Klient podpisem přihlášky bere toto oznámení na vědomí. ZO OS KOVO ABB Brno a jeho smluvní partneři se zavazují dodržovat povinnost nepředávání výše uvedených údajů dalším fyzickým a právnickým osobám mimo výše vyjmenované.
Uvedená pravidla platí pro účastníky zájezdu ve všech kategoriích, tj. zaměstnanců společnosti ABB, členů OS KOVO i hostů tj. rodinných příslušníků výše uvedených osob.
Klient má právo kdykoliv odvolat souhlas s uložením údajů, ale vystavuje se tomu, že nebude možné mu řádně a včas zajistit čerpání služeb, učiní-li tak před vlastním zájezdem.
ZO OS KOVO ABB Brno dodržuje doporučení daná zákonem 101/2000sb o ochraně osobních údajů a všechny procesy spojené s archivací účetních dokladů souvisejících s pořádáním akcí a aktivitami a jsou pravidelně prověřovány ze strany OS KOVO PRAHA.

Účastník zájezdu souhlasí s pořizováním fotodokumentace pro účely propagace ZO OS KOVO ABB Brno.
* Označené údaje vyplňuje kontaktní osoba
** Všichni účastníci pobytu budou připojištěni (úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby). Z tohoto důvodu požadujeme i Vaši zdravotní pojišťovnu
RP - Rodinný příslušník (manžel-ka/dítě)

