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Provozní řád TEPfactor
A. Provozní a bezpečnostní pokyny
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Každý z návštěvníků vstupuje do areálu a pobývá v něm na vlastní nebezpečí, provozovatel odpovídá pouze za škody a újmy způso bené
špatným technickým stavem sportoviště či náčiní.
Vstup do herních prostor je možný pouze po podpisu Čestného prohlášení návštěvníka.
Děti ve věku do 15 let mohou vstoupit do herních prostor a účastnit se sportovní činnosti pouze s nepřetržitým dozorem dospělé osoby a
po předložení podepsaného Čestného prohlášení rodičem, zák. zástupcem či pověřeným dozorem.
Čas se začne odpočítávat vstoupením do prvního herního úkolu.
Před vstupem do herních prostor se rozehřejte, rozhýbejte, a rozkřičte! ☺
Pokud čeká u dveří na vstup jiný tým, má přednost. Prostřídejte se!
Dodržujte rozestupy tak, aby v případě pádu nedocházelo ke kontaktu s ostatními členy týmu.
V jednotlivých výzvách se mohou nacházet pohyblivé nebo motorově poháněné části, kde je třeba dbát zvýšené opatrnosti
Nedoporučujeme pro těhotné, epileptiky a slabší povahy. Dále osobám s kardiovaskulárním onemocněním či jinými srdečními problémy.
Manipulujte se svým tělem tak, abyste v případě pádu dopadali pokud možno vždy na nohy.
Před vstupem do herních prostor si odložte prstýnky, řetízky a vše co Vás může omezovat v pohybu nebo zranit.
Vstupujte do herních prostor ve vhodném sportovním oblečení.
Jako místo pro odkládání veškerého oblečení a zavazadel (vše s výjimkou cenností) jsou určeny uzamykatelné skříňky v šatnách areálu, za
jejichž obsah nenese provozovatel odpovědnost. Za jakékoliv cennosti vnesené do prostor areálu jsou plně odpovědni pouze jejich
majitelé. Za ztrátu klíče od skříňky bude účtován poplatek 100 Kč.
Zákaz vstupu do herních prostor pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních či návykových látek.
Zákaz vnášení nápojů a občerstvení do herních prostor.
Platí zákaz vnášení jakéhokoliv skla či porcelánu do herních prostor.
Nepřeceňujte své síly. TEPfactor je na vlastní nebezpečí. Jakýkoliv úraz či škody na majetku je třeba neprodleně ohlásit jakémukoli členu
personálu s viditelným označením TEPfactor. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Dbejte pokynů personálu.

B. Čestné prohlášení návštěvníka
Příjmení:……………………………………… Jméno:...………………………………… Datum narození:…………………………………………….
E-mail:………………………………………………………………………………………………

Tímto prohlašuji, že
jsem osobou starší 15 let, že jsem se seznámil(a) s provozním řádem TEPfactor o bezpečném chování uvnitř herních prostor, že se cítím
zdráv(a) a netrpím akutním zraněním páteře a kloubů, zejména ramenních, netrpím žádným kardiovaskulárním onemocněním, neprodělal
jsem srdeční infarkt, netrpím žádným nervovým onemocnění ani jiným onemocněním podobného typu. Dále netrpím žádným onemocněním,
které vyžaduje stálé a pravidelné ošetření lékařem ani jiným onemocněním, které by se mohlo negativně projevit na mém zdravotním stavu
při provozování sportovní činnosti v herních prostorách TEPfactor.
Prohlašuji, že nejsem pod vlivem alkoholu a jiných návykových a psychotropních látek a tyto nebudu požívat před ani během méh o
sportovního výkonu v TEPfactor. Zavazuji se následovat pokyny personálu TEPfactor a jsem si vědom(a) nebezpečí a rizik vyplývajících
z provozování TEPfactor. Provozování veškerých sportovních aktivit přizpůsobím svým schopnostem a zdravotní kondici a v případě jakýchkoli
zdravotních potíží budu bezodkladně informovat personál TEPfactor.
Jsem si vědom toho, že v případě nepravdivých údajů jsem odpovědný za vzniklou újmu.

Datum: …………………………………

Podpis ………………………………..

V případě osob do 15 let je potřeba podpis zákonného zástupce nebo pověřeného dozoru. Zákonný zástupce (pověřený dozor) prohlašuje, že
jeho svěřenec byl seznámen s provozní řádem TEPfactor a je způsobilý hrát ve smyslu výše uvedených požadavků.
Zákonný zástupce / pověřený dozor:

Příjmení: ……………………………

Jméno:

……………………………

Datum: …………………………………

Podpis ………………………………..

Vztah ke svěřené osobě: …………………………………..
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C. Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů
Já, [………………………………….………..…], nar. […………………………………], bytem [………………………………………………………………] (dále jen „Návštěvník“),
uděluji tímto
společnosti TEPfaktor Chotilsko s.r.o., se sídlem Jana Růžičky 1165/2a, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČ: 05622778, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 267540 (dále jen „TEPfactor“),
souhlas se zpracováním mých osobních údajů, které jsem prostřednictvím čestného prohlášení návštěvníka poskytl TEPfactor a to jména a
příjmení, data narození, poštovní adresy a emailové adresy (dále jen „Osobní údaje“), výhradně za účelem marketingových a propagačních
aktivit TEPfactor, interních statistik TEPfactor a jako doklad (důkaz) pro případ vzniku sporu, či škody, přičemž údaje budou zpracovány a
uchovány TEPfactor v papírové podobě v archivu TEPfactor i v digitálně podobě na interních datových nosičích TEPfactor. Osobní údaje budou
shromažďovány pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávány jen po nezbytně nutnou dobu , nejdéle však na
dobu 5 let od tohoto souhlasu v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného
nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).
Subjekty, jichž se údaje týkají, mají právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, jakož i další práva vyplývající ze zákona č. 101/2000
Sb. Uvedením emailové adresy dávám souhlas se zasíláním obchodních a marketingových sdělení na tento email. Osobní údaje nebu dou dále
předávány, šířeny a zveřejňovány, s výjimkou stanoveného účelu jejich zpracovávání. Konstatuji, že si jsem vědom toho, že v označených
prostorách sportoviště TEPfactor je pořizován videozáznam a tímto prohlášením vyjadřuji svůj souhlas a přání s tím, že obrazové snímky nebo
obrazové a zvukové záznamy mé osoby budou použity pouze pro přípravu a zhotovení a šíření propagačních a reklamních materiálů v souladu
s § 84 a následně zákon č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.
Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, jejichž aktuální přehled je na webu TEPfactor.
Svým podpisem níže dále stvrzuji, že jsem byl/a poučen/a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), o zpracování a ochraně osob ních údajů a
že výše uvedené Osobní údaje jsou přesné, pravdivé a poskytl/a jsem je TEPfactor dobrovolně.
Ze strany TEPfactor jsem byl/a poučen/a o následujícím:
•
Osobní údaje Návštěvníka jsou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
•
Osobní údaje jsou zpracovávány TEPfactor za účelem interních statistik TEPfactor a jako doklad (důkaz) pro případ vzniku sporu, či
škody, což bez poskytnutí Osobních údajů není možné,
•
při zpracování Osobních údajů Návštěvníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování / může dojít k
automatizovanému rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zaměstnání, bude-li Subjekt údajů u Správce evidován jako neúspěšný uchazeč,
•
TEPfactor nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani
neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
•
TEPfactor nemá v úmyslu předat osobní údaje Návštěvníka do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným
třetím osobám,
•
Návštěvník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od TEPfactor přístup ke svým
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na
přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má -li za to, že
TEPfactor při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Datum: …………………………………

Podpis ………………………………..

