
Provozovatel:  
JUMP FAMILY s.r.o., IČ 01918532, se sídlem Malé náměs8 386, Skoro>ce, 403 40 Ús8 nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ús8 nad Labem v oddílu C, vložka číslo 40552 (dále jen „JUMP FAMILY s.r.o.!) 
Provozovna: HOPSINA PLZEŇ (dále jen „centrum HOPSINA PLZEŇ!) 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NÁVŠTĚVNÍKA TRAMPOLÍNOVÉHO CENTRA HOPSINA PLZEŇ  

Odpovědná osoba 
Jméno a příjmení:   ........................................................................................................................................................ 
Datum narození:  ........................................................................................................................................................ 
Adresa:   ........................................................................................................................................................ 
Telefon:   ........................................................................................................................................................ 

8mto čestně prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že: 

1. jsem v pozici               zákonného zástupce       /      odpovědné osoby      /       vedoucího skupiny         (nehodící přeškrtněte) 
 ................................................................................................................. (dále jen „skupina!), přičemž jmenný seznam čle-
nů skupiny je přílohou tohoto mého čestného prohlášení a je jeho nedílnou součás8; 

2. jako vedoucí skupiny nesu odpovědnost za jednotlivé členy skupiny; 

3. já i členové skupiny jsme si vědomi, že veškeré sportovní ak>vity v rámci areálu centra HOPSINA PLZEŇ jsou jeho návštěv-
níky provozovány NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST A NEBEZPEČÍ a já i členové skupiny jsme si vědomi všech možných rizik s 
nimi spojených; 

4. jsem si přečetl Provozní řád centra HOPSINA PLZEŇ včetně pravidel a doporučení pro užívání jednotlivých atrakcí v něm 
umístěných a svým podpisem stvrzuji, že jako vedoucí skupiny vše bezvýhradně akceptuji a souhlasím s 8m, abych byl já či 
jednotliví členové skupiny v případě porušení pravidel vykázán z prostorů centra HOPSINA PLZEŇ. Na tuto skutečnost byli 
upozorněni rovněž jednotliví členové skupiny.  Veškeré dokumenty jsou dostupné na www.jumpfamily.cz/most; 

5. nejsem si vědom u žádného člena skupiny žádného onemocnění ani jiného zdravotního omezení, které by se mohlo nega-
>vně projevit na zdravotním stavu kteréhokoli člena skupin při provozování sportovní činnos>; 

6. jsem poučil všechny členy skupiny, že provozování veškerých sportovních činnos8 jsou povinni přizpůsobit svým schopnos-
tem a zdravotní kondici. V případě jakýchkoli zdravotních po8ží kteréhokoli člena skupiny budu bezodkladně informovat 
provozovatele; 

7. mně i jednotlivým členům skupiny bylo umožněno seznámit se se Závaznými interními pravidly pro zpracování osobních 
údajů dotčených fyzických osob vydanými společnos8 JUMP FAMILY s.r.o, jako správcem osobních údajů ve smyslu naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislos> se zpra-
cováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů –  general data protec>on regula>on - dále jen jako „GDPR!), jehož součás8 je i katalog mých práv jako 
subjektu údajů,  a dále svým podpisem stvrzuji, že jsem byl já i jednotliví členové skupiny informováni ve smyslu ustano-
vení čl. 13 GDPR. Souhlasím, že mé osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v klientském registru společnos> 
JUMP FAMILY s.r.o. (dále jen společnost) pro účely předávání propagačních informací spojených s produkty a službami, 
které společnost nabízí v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že požádám-li spo-
lečnost o informaci o zpracování mých osobních údajů, je společnost povinna v souladu se zákonem o ochraně osobních 
údajů mi informaci bez zbytečného odkladu předat, a pokud zjis8m nepřesnos> v údajích zpracovávaných společnos8 
jsem oprávněn/a žádat, aby společnost provedla opravu, doplnění, blokaci či likvidaci mnou poskytnutých osobních údajů. 
Shora uvedený souhlas uděluji na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené 
osobní údaje společnos8 zpracovávány s výjimkami stanovenými zvláštním zákonem; 

8. jsem byl informován a souhlasím, s pořizováním jakéhokoliv obrazového či zvukového materiálu během mé návštěvy cent-
ra HOPSINA PLZEŇ a jeho dalším použi8m pro bezpečnostní a propagační potřeby provozovatele. O této skutečnos> jsem 
informoval jednotlivé členy skupiny; 

9. informace a údaje poskytnuté v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné.  

V ............................. dne……………………… 

Podpis:                  ............................................................................................... 
(nedílnou součás8 čestného prohlášení je jmenný seznam členů skupiny na další straně) 

http://www.jumpfamily.cz/most


SEZNAM ČLENŮ SKUPINY 

Jméno, příjmení Datum narození Trvalé bydliště 


