
 
 

 
 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE  
Musí být zasláno INEX-SDA po podání přihlášky na projekt.  

Vyřizování přihlášky je, mimo jiné, podmíněné obdržením tohoto formuláře  
(naskenovaný dokument zašlete na workcamp@inexsda.cz) 

 
Já, 

jméno a příjmení zákonného zástupce                                 

telefonní číslo                                                                            

Email                                                                                           

         
zákonný zástupce mladistvé/ho  

jméno a příjmení mladistvé/ho                                              

rodné číslo mladistvé/ho                                                        

adresa trvalého pobytu mladistvé/ho                                  
 
podpisem níže potvrzuji, že: 
 
- souhlasím, aby INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. (sídlo: Varšavská30, 120 00 Praha 2; IČO: 186 29 008) 
zpracoval přihlášku mladistvé/ho uvedené/ho výše (dále „účastníka“) na dobrovolnický projekt a to v souladu s 
Podmínkami účasti na dobrovolnickém projektu stvrzenými odesláním elektronické přihlášky z www.inexsda.cz 
(Smlouva o výkonu dobrovolnické služby v ČR a v zahraničí);  
 
- v případě přijetí účastníka na dobrovolnický projekt pořádaný zahraniční organizací: 

• souhlasím s jeho účastí na daném projektu, 

• souhlasím s jeho samostatnou cestou na projekt a zpět, 

• v zájmu bezpečnosti poskytnu pravdivě všechny dostupné relevantní informace o jeho specifických 
potřebách, zdravotním stavu apod., 

• zajistím pro účastníka uvedeného výše cestovní pojištění léčebných výloh a pojištění, odpovědnosti, 
platné po celou dobu výkonu dobrovolnické služby i po dobu cesty na projekt a zpět; 

 
- souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři a v 
přihlašovacím formuláři mladistvého na dobrovolnický projekt.  
 
Zpracování osobních údajů mladistvého je nutné k naplnění Smlouvy o výkonu dobrovolnické služby v ČR a v 
zahraničí - pro účel administrace přihlášky, zajištění účasti na projektu a návazných aktivitách INEX-SDA. Dále je 
zpracování nutné pro dodržení zákonných podmínek daného programu, nebo podmínek donora. Zpracování 
osobních údajů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů INEX-SDA  a 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). 
 
 

                  
                          
 místo a datum                                                                                           podpis zákonného zástupce 

 

https://www.inexsda.cz/wp-content/uploads/2023/02/2023_Smlouva-o-vykonu-dobrovolnicke-sluzby-v-zahranici-workcamp.pdf
https://www.inexsda.cz/wp-content/uploads/2023/02/2023_Smlouva-o-vykonu-dobrovolnicke-sluzby-v-zahranici-workcamp.pdf
https://www.inexsda.cz/wp-content/uploads/2023/02/2023_Smlouva-o-vykonu-dobrovolnicke-sluzby-v-zahranici-workcamp.pdf
https://www.inexsda.cz/wp-content/uploads/2022/06/zasady-zpracovani-osobnich-udaju-2.pdf

