TRANSMEXICANA VÁS ZVE!

Vydejte se s námi na dobrodružnou pouť do bájného Mexika a postavme
společně tu největší železnici, jakou lidské oko ještě nespatřilo!
Společnost TRANSMEXICANA slibuje získání bohatství a blahobyt plynoucí z účasti na stavbě
železnice v Mexiku. Zaručuje vysoké platy, zaměstnanecké benefity a důmyslnou péči o své
zaměstnance. Možnost povýšení v rámci firmy!

Nástup všech zájemců v neděli 28.7. 2019 před budovou ředitelství TRANSMEXICANA
(Komunitní centrum Raná) v 18 h. Ukončení stavby v sobotu 3.8. 2019 dopoledne.
S sebou: přezůvky, oblečení do každého počasí – stavba probíhá za každého počasí! Na
ubytování svůj spacák a karimatku, láhev na pití, malý batoh na cestu do práce,
pláštěnka, plavky, bílé staré prostěradlo, hygienu a potřebné léky, kartičku zdravotní
pojišťovny. Platí se 1000 Kč (za 2 děti 1500 Kč, za 3 děti 2000 Kč). Další peníze si vyděláte
na stavbě!
Těší se na ředitel společnosti TRANSMEXICANA Sir Filip Doležal a jeho tým
podpis: Sir Filip Doležal v.r.
Pro rodiče: akci pořádá Římskokatolická farnost Raná pro děti farníků, cena je dotovaná
díky štědrosti mnohých. Zodpovědný: P.Ondřej Matula, tel.732 536 873. Nedávejte,
prosím, dětem mobil!
-------------------------------------------- zde odstřihněte -------------------------------------------Přihlašuji své dítě na akci TRANSMEXICANA v Rané u Hlinska od 28.7. do 3.8.2019,
pořádanou Římskokatolickou farností Raná a souhlasím s fotografováním a s možností
dopravy dítěte během akce osobním vozidlem vedoucích
Jméno dítěte: ………………………………………………… narozen(a) ……………………………
Bydliště: ……………………………………………………
Zdravotní nebo jiná omezení: ………………………………………………………………………..
Kontakt na rodiče: ……………………………………… Datum a podpis: ………………………
Římskokatolická farnost Raná je správcem osobních údajů přihlášeného dítěte ve smyslu Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje výslovně
uvedené v této přihlášce zpracovává na základě jejího podání, a to výhradně za účelem uspořádání prázdninového pobytu dětí s programem včetně nezbytné
evidence. Osobní údaje zpracovává jen v nezbytné míře a rozsahu po dobu konání akce a dále po nezbytně nutnou dobu z důvodu svých oprávněných zájmů.
Přístup k nim má jen administrátor farnosti a osoba jím řádně pověřená vedením akce. Dítě, respektive jeho zákonní zástupci mají právo žádat o doplnění,
upřesnění či aktualizaci údajů, o informaci, které jejich osobní údaje správce zpracovává, o přístup k nim či jejich kopie. Dojdou-li k závěru, že jsou údaje
zpracovávány neoprávněně, mohou požádat o jejich výmaz či omezení zpracování. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro
ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz v sekci kontakt/pověřenec GDPR.

