
Podmínky členství v kurzu TS Hazard z. s.: 
Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů organizací TS Hazard z. s., se 
sídlem Luční 787, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika, IČ: 06429084, a to na dobu 
neurčitou bez omezení rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., O 
ochraně osobních údajů. TS Hazard z. s., nezpřístupňuje osobní údaje třetím osobám. Dále 
souhlasím s dodržováním těchto podmínek TS Hazard z. s.: 

• dítě bude nosit na taneční lekce sportovní oblečení a obuv 
• dítě má v pořádku své zdravotní a úrazové pojištění – TS Hazard z. s. za případnou 

náhradu škod spojenou s ošetřením neručí 
• dítě nebude na výuku a ostatní akce TS Hazard z. s. nosit cennosti - TS Hazard z. s. za 

případnou ztrátu neručí 
• rodič bude omlouvat absence dítěte přímo u lektora/lektorky daného kurzu 
• členský příspěvek bude uhrazen v řádném termínu – 1. pololetí do 20.9. a 2. pololetí do 

20. 2.  
Pozn.: Pokud nebude příspěvěk uhrazen v řádném termínu, zaniká právo účasti na kurzu. V 
případě svévolného ukončení docházky do kurzu TS Hazard z. s. nebudou příspěvky vráceny. 
Příspěvek TS Hazard z. s. vrací pouze na základě ukončení docházky ze zdravotních důvodů, po 
předložení lékařského potvrzení.  

• souhlasím s pořízením tanečního kostýmu a úhradou zálohy za kostým v hotovosti do 
rukou lektora. Výše zálohy za kostým pro základní kurzy činí max. 500,- Kč a pro 
soutěžní týmy 2000,- Kč. Nespotřebovaná část zálohy Vám bude navrácena. 

• pokud nebude naplněna kapacita kurzu, nebude kurz otevřen 
• člen nepůjde na lekci, pokud bude mít příznaky infekčního onemocnění 

Garantujeme 16 lekcí/pololetí u kurzů 1x týdně a 32 lekcí/pololetí u kurzů 2x týdně. 
Změny v rozvrhu vyhrazeny. 
Změny lektorů vyhrazeny. 

 
Při zrušení prezenční výuky vyšší mocí, přecházíme na online/video lekce. Členské příspěvky v 
tomto případě nevracíme. 

 
TS Hazard je pojištěn na odpovědnost za škodu při pochybení lektorem. Na případný úraz se 
však tato pojistka nevztahuje, a proto doporučujeme si zajistit úrazové pojištění dítěte. 

Příspěvky 

• Platba se provádí hotově na recepci TS Hazard (V Úvoze 105, 25242 Jesenice u Prahy) 
nebo bezhotovostně na účet TS Hazard z.s., do mailu Vám přijde faktura. 

• Členský příspěvek se platí pololetně se splatností do 20.9. a 20.2. 
Po uplynutí doby splatnosti bude spolkem elektronicky zaslána 1. upomínka – výzva k zaplacení 
nejpozději do 7 dnů (27.9. a 27.2.) ode dne zaslání. Pokud nebude zaplacen členský příspěvek 
po zaslání 1. upomínky, bude spolek elektronicky zasílat poslední, 2. upomínku – výzvu k 
zaplacení nejpozději do 3 dnů ode dne zaslání (tzn. 30.9. a 3. 3.).  V případě porušení povinnosti 
člena spolku zaplatit členský příspěvek řádně a včas zaniká členství v TS Hazard z.s. a zaniká 
právo účasti na kurzu.  

V případě svévolného ukončení docházky do kurzu TS Hazard z.s. nebudou příspěvky vráceny. 
Příspěvek je možné vrátit pouze na základě ukončení docházky ze zdravotních důvodů po 
předložení lékařského potvrzení.  



Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v 
souladu s vnitřními předpisy TS HAZARD z.s. 

I. poučení – Údaje o jménu, příjmení , rodném čísle a adrese jsou považovány za osobní údaje 
podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů. Tyto údaje jsou zpracovávány za 
účelem evidence členské základny TS HAZARD z.s. a evidence placení členských příspěvků a 
jsou využívány k naplňování úkolů TS HAZARD z.s. .vyplývajících ze Stanov TS HAZARD z.s., 
zejména k realizaci práv a povinností členů TS HAZARD z.s. a naopak. Správcem a 
zpracovatelem osobních údajů je TS HAZARD z.s. Pověřenými osobami pro zpracování a 
nakládání s osobními údaji v rámci TS HAZARD z.s. jsou osoby uvedené ve vnitřních předpisech 
TS HAZARD z.s., do kterých je zájemce oprávněn nahlédnout ve všech kancelářích TS HAZARD 
z.s. Jiným osobám mohou byt zpřístupněny pouze se souhlasem subjektu těchto údajů, pokud 
zákon nestanoví jinak. Subjekt osobních údajů je oprávněn k přístupu k osobním údajům 
vedených o jeho osobě, má právo na jejich opravu a právo žádat o vysvětlení a odstranění 
závadného stavu. 

II. souhlas se zpracováním osobních údajů – Tímto prohlašuji, že mé osobní údaje uvedené v 
přihlášce za člena TS HAZARD z.s. jsou pravdivé a správné, a že souhlasím s tím, aby TS 
HAZARD z.s. tyto údaje zpracovával pro účely uvedené v poučení a ve vnitřních předpisech TS 
HAZARD z.s. včetně  zpracování pro potřeby přijetí rozhodnutí orgánů TS HAZARD z.s. o mých 
právech a povinnostech, a to po dobu potřebnou k zajištění práv a povinnosti spojených s mým 
členstvím v TS HAZARD z.s. a po jeho ukončení k archivačním účelům. Současně se zavazuji 
jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů bez zbytečného odkladu nahlásit  do 
kanceláře TS HAZARD z.s. 

 


