
PŘIHLÁŠKA 
          

10 .Tommi-fly vázací seminář 
 

 

V termínu 5. - 7. 11. 2021  v Penzionu Lihovar, (Rouchovany 197) 

 
 

Jméno a příjmení účastníka:  ………………………………………… 

 

Telefon: …………………………………………. 

 

E-mail: …………………………………………. 

 

 
Zpráva: ……………………………………………………………….. 
(V případě, že potřebujete zvláštní stravu, požadujete samostatné ubytování či se zúčastníte, jen části 

semináře, či máte jiné požadavky -  informujte nás!) 

  

Účastnický poplatek:  4.550,-  (nutné uhradit do 22.10.2021) 

 

(V ceně je zahrnuta plná penze bez nápojů, ubytování ve dvou a tří-lůžkových pokojích, náklady 

související na zajištění programu.) 

Peníze zasílejte na účet číslo 1313908014/3030, do zprávy pro příjemce uveďte TVS + jméno 

a příjmení účastníka. Bez uhrazeného poplatku není možné se semináře účastnit.  

 

Podmínky ubytování: Dle platných nařízení Vlády k datu konání semináře. 

Systém O-N-T (negativní PCR test, negativní antigenní test, potvrzení o očkování či 

potvrzení o prodělané nemoci v posledních 180 dnech) 

 

Storno poplatky: V případě odhlášení do 22.10.2021 se vrací celý účastnický poplatek. 

V případě kratšího období se poplatek nevrací. 

Přihlášky zasílejte na e-mail: tommi-fly@seznam.cz 

 

Podepsáním této přihlášky se závazně přihlašujete na seminář. Souhlasíte s uveřejněním záznamů o činnosti Tommi-fly 

(fotografie, audio, video, informace o seminářích Tommi-fly) a s veřejnou produkcí za účelem prezentace Tommi-fly v 

souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a se zákonem č.121/2000Sb. o právu autorském. Tyto 

záznamy slouží pro účely vnitřní dokumentace a k propagaci akcí Tommi-fly na internetových stránkách.  

 

 



 

Souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast na vázacím 

semináři 

 

Na základě tohoto souhlasu se budete moci zúčastnit námi pořádaného vázacího semináře. 

Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci semináře nezbytné.  

 

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 

dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a 

o změně některých zákonů. 

 

Podepsáním tohoto dokumentu udělujete Tomáši Sýkorovi, IČ 87473801, sídlem U Parku 

163/47, Ivančice, 664 71 zapsaného u Městského úřadu v Ivančicích  jakožto správci osobních 

údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v papírové přihlášce, 

konkrétně: 

- jméno přihlašovaného  

- telefonní a e-mailové spojení  

 

Tyto osobní údaje budou využity pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační 

zajištění vázacího semináře za účelem poskytnutí relevantních služeb, zasílání informací o 

seminářích pořádaných organizátorem. 

 

Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a 

skartovány. 

 

Tento souhlas udělujete dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit formou e-mailového 

oznámení na adresu tommi-fly@seznam.cz Pokud k tomuto zrušení dojde, před uskutečněním 

objednaného semináře, nebude možné se semináře zúčastnit.  

 

Dne: …………….. 

 

Podpis:…………………………………………………. 

 

 

Těšíme se na setkání 

            

        

mailto:tommi-fly@seznam.cz

