Řád hokejového kempu
Merkur Lifestyle s.r.o., Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4
(„Merkur Lifestyle“)

Přihlášení na kemp
Pro přihlášení dítěte na kemp slouží elektronická přihláška umístěná na internetových stránkách
www.merkur.cz. Po řádném a pravdivém vyplnění všech položek přihlášky a jejím elektronickém
odeslání vzniká předběžná rezervace pobytu s platností 5 pracovních dnů.

Platba za kemp
Do 5 pracovních dnů od přihlášení dítěte budete informováni na e-mail uvedený v přihlášce o vytvoření
rezervace a zároveň vyzváni k úhradě ceny za kemp dle Vámi zvolené varianty ubytování (ANO/NE).

Bankovní spojení
Číslo účtu: 5170012832 / 5500
IBAN: CZ53 5500 0000 0051 7001 2832
SWIFT (BIC): RZBCCZPP
Banka: Raiffeisenbank a.s.
Název účtu: Merkur Lifestyle s.r.o.
Variabilní symbol: datum narození dítěte ve formátu DDMMRRRR
Poznámka: jméno a příjmení dítěte

Po přijetí platby obdržíte potvrzení o úhradě a zároveň potvrzení o účasti na hokejovém kempu
Merkur. V případě, že platba nebude ve stanovené lhůtě na bankovní účet doručena, vyhrazuje si
Merkur Lifestyle právo nabídnout kemp jinému zájemci.

Storno podmínky
V případě, že za své dítě seženete do 21.06.2019 náhradníka, je storno poplatek 100 Kč. V případě
zrušení účasti do 4.7.2019 je storno poplatek 50% zaplacené ceny. Po tomto datu storno poplatek 100%
zaplacené ceny. Při onemocnění dítěte v průběhu kempu a nutnosti jeho odjezdu se peníze nevrací.

Řád kempu
Řád letního hokejového kempu Merkur a souhlas rodičů/zákonných zástupců se zasíláním obchodních
sdělení tvoří nedílnou součástí závazné přihlášky. K povinným dokumentům náleží také Potvrzení o
bezinfekčnosti pro přihlašované dítě a kopie průkazu zdravotní pojišťovny dítěte. Rodiče a zákonní
zástupci dítěte byli poučeni o obsahu Řádu kempu při přihlášení dítěte. Svůj souhlas s Řádem kempu
potvrzuji odesláním přihlášky na Merkur letní hokejový kemp 2019. Byli bychom rádi, kdyby rodiče
tento Řád prošli společně s dětmi a předešli jsme tak zbytečným nedorozuměním. V případě hrubého
porušení Řádu hokejového kempu si vyhrazujeme právo odeslat dítě domů. Naší prioritou je
bezproblémový a bezpečný průběh kempu.

Zásady zpracování osobních údajů
Merkur Lifestyle, jakožto správce osobních údajů, shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává)
osobní údaje ve spojení s organizováním hokejového kempu.
Merkur Lifestyle je oprávněn zpracovávat osobní údaje zejména pro následující účely:
 Plnění smluvního vztahu – plněním smluvního vztahu se rozumí především pořádání a organizace
hokejového kempu;
 Plnění právních povinností – povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy. Plněním právních
povinností se rozumí také poskytování údajů a informací orgánům veřejné moci v souladu
s příslušnými právními předpisy;
 Marketingové účely – nabízení výrobků a služeb1; zejména úrazového pojištění ze strany Merkur
Lifestyle a obchodních sdělení třetích stran, pokud subjekt údajů udělil souhlas;
Merkur Lifestyle je oprávněn zpracovávat osobní údaje zejména pro následující účely zpracování:
Údaje subjektů údajů

1

Účely zpracování:

Jméno, příjmení

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností,
Marketingové účely.

Datum narození

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Oprávněný
zájem správce.

Bydliště

Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Oprávněný
zájem správce.

Tělesná výška a váha

Plnění smluvního vztahu.

Hokejový oddíl, Post

Plnění smluvního vztahu.

Merkur Lifestyle je oprávněn zpracovávat některé osobní údaje (e-mailovou adresu, telefonní číslo) ve smyslu
§ 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů
(zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních
sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb v případě, že zákazník takové zasílání původně neodmítl.

Zdravotní stav, utrpěné
zranění/úrazy, alergie, léky

Plnění smluvního vztahu.

Kontaktní a identifikační
Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností,
údaje rodiče (jméno, příjmení,
Marketingové účely.
e-mail, telefon)
Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně pro účely řádné registrace na
příslušný kemp, sjednání úrazového pojištění účastníků po dobu hokejového kempu zdarma,
poskytování souvisejících informací a instrukcí a pro evidenci účastníků daného kempu.
K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech udělení souhlasu se
zasíláním marketingových sdělení.
Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Merkur Lifestyle, společnostem v
rámci skupiny Merkur, Krajské hygienické stanici, zdravotním zařízením či jednotlivým zpracovatelům
Merkur Lifestyle, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování,
případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Seznam příjemců osobních údajů
Merkur Lifestyle je dostupný a aktualizován na webové stránce www.merkur.cz a při uzavírání smlouvy
či kdykoli za dobu její účinnosti bude na požádání poskytnut. Merkur Lifestyle je v zákonem
stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé osobní údaje předat na základě platných
právních předpisů například orgánům veřejné moci.
Merkur Lifestyle zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností
plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Merkur Lifestyle povinen,
jakožto správce osobních údajů, údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo
po dobu, na kterou byl Merkur Lifestyle ke zpracování údajů udělen souhlas. Prohlášení zákonných
zástupců dítěte o bezinfekčnosti zpracovává Merkur Lifestyle pouze po dobu trvání hokejového
kempu, aniž by tyto údaje dále uchovával.
Pokud zákonný zástupce souhlasil se zpracováním osobních údajů svých, příp. svého dítěte v rozsahu
jméno, příjmení, adresa a e-mail za účelem nabízení obchodu a služeb třetích stran prostřednictvím
elektronických prostředků (e-mail, SMS, telefon), budou údaje zpracovávány za účelem nabízení
obchodu a služeb třetích stran. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli písemně,
prostřednictvím e-mailu anebo zákaznického portálu odvolat. Souhlas je poskytován do odvolání.
Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na poskytnutí služby.
Subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních
předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na
opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již
osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že
byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů,
(vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují
závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu
údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) právo obrátit se na Úřad pro
ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Každý účastník kempu musí dodržovat následující pravidla:













Účastník se řídí Řádem kempu a programem dne.
Účastník se řídí pokyny vedoucího, trenéra či dozoru.
Účastník se chová čestně a kamarádsky k ostatním účastníkům kempu.
Účastník se vyvaruje používání vulgarismů a hanlivých výrazů.
Účastník se chová šetrně k veškerému zařízení areálu.
Účastník nebude záměrně ničit majetek ostatních dětí. V případě úmyslného poškození platí
škodu zákonní zástupci dítěte.
Platí zákaz opouštění hokejového kempu. Účastník se musí pohybovat jedině v prostoru
vyhrazeném pro danou činnost. Svévolné opuštění takto vyhrazeného prostoru je zakázáno.
Účastník nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže trenérovi či vedoucímu.
Mobilní telefony jsou výrazně nedoporučeny! V případě nedodržení tohoto doporučení
neneseme žádnou zodpovědnost za jeho poškození, ztrátu atd. Dále nedoporučujeme
účastníkům brát s sebou vyšší finanční hotovost či jiné cenné předměty – tablety, rádia,
videohry, drahé šperky apod. I zde neodpovídáme za skladování výše uvedených předmětů, za
jejich případné poškození, ztrátu či odcizení.
Účastník má zakázáno manipulovat s ohněm, se zápalkami či zapalovačem.
Účastník má zakázáno konzumovat alkohol, kouřit a užívat omamné látky.

Příjezd na kemp, ukončení kempu, odjezd
Sraz účastníků: 21.7.2019 před zimním stadionem Merkur Ice Arena, Škroupova (vedle Sportovní haly),
Říčany u Prahy.
Konkrétní informace o času ukončení kempu budou rodičům zaslány na e-mail uvedený v přihlášce
dítěte na kemp a zveřejněny na této internetové stránce.

