Dům dětí a mládeže Ždánice,
příspěvková organizace

Sokolská 525, 696 32 Ždánice, tel. +420 601 586 685
e-mail: ddmzdanice@email.cz, www.ddmzdanice.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK
Vyplňte všechny kolonky a pečlivě pročtěte.
Název kroužku:………………………………………………..…………….. Školní rok:2018/19
Úplata za 1. pololetí zájmového vzdělávání:…………………..Velikost trička: ………………
Jméno a příjmení: ………………...…………………………………………………………................
Adresa trvalého bydliště: ………………..………………………………………………………..…..
Datum, rok, místo narození: ……………………………………..………………………………….
Rodné číslo: ……………………………………………….Státní občanství: ………………………
Zdravotní pojišťovna: ………………………………………………………………………………..
Údaje o zdravotní způsobilosti, popř. o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na
poskytování zájmového vzdělávání:
……………………………………………………………………………………………………………
Údaje o zdravotním postižení, druh postižení, zdravotní znevýhodnění:
………………………………………………………………………………….………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce+ telefon
……………………………………………………………………………………………………………

Potvrzení zákonného zástupce:
Souhlasím, aby můj syn/dcera pracoval/a v zájmovém útvaru DDM Ždánice. Zájmový útvar bude
navštěvovat pravidelně a bude se řídit pokyny vedoucího. Dále bude dodržovat bezpečnostní pokyny a vnitřní řád
DDM, který najdete v prostorách DDM a na našich webových stránkách.
Zletilý žák, student a zákonný zástupce je povinen informovat DDM o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového
vzdělávání. Jsou rovněž povinni informovat DDM o údajích, které jsou podstatné pro bezpečnost přihlášeného
účastníka činnosti, a změny v těchto údajích.
Rodiče jsou povinni přispět na částečnou úhradu nákladů spojených s činností zájmového kroužku
formou příspěvku. V případě, že dítě ukončí předčasně činnost v zájmovém kroužku se tato částka nevrací.

Přihlášku odevzdejte na DDM. Úplatu uhraďte do 30.9.18 převodem na účet
107-9294840267/0100. Nezapomeňte uvést do poznámky jméno, příjmení dítěte a název kroužku.
Příslušný vedoucí zodpovídá za bezpečnost dítěte, pouze ve stanovenou dobu zájmového vzdělávání. Nestanovíli vedoucí jinak, dítě bude docházet nejdříve 10 min. před zahájením zájmového kroužku.
Bez odevzdání přihlášky a zaplacení úplaty za zájmové vzdělávání nelze kroužek navštěvovat.
Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb., O ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č.
1061996 Sb., O osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů. Souhlasím s fotografováním a natáčením mého dítěte, a s zveřejňováním fotografií a videí
v rámci propagace činnosti kroužků a zařízení DDM Ždánice.

Dítě může přicházet a odcházet z kroužku samostatně

ano

ne

podpis zákonného zástupce...................................................
Den provedení platby / vyplní pracovník DDM/ .......................................................................................

Informovaný souhlas zákonných zástupců se zpracováním osobních
údajů dítěte
Uděluji tímto svůj souhlas Domu dětí a mládeže Ždánice, příspěvkové organizaci, Sokolská 525, 696 32
Ždánice, ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů mého syna* – mé* dcery
…............................................................................................., nar. …................................................., ve
smyslu Nařízení EP a Rady EU 2016/679 a ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné
pro práci DDM Ždánice a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Současně souhlasím
se zpracováním mých osobních údajů jako zákonného zástupce, které jsem uvedl v Závazné přihlášce
mého dítěte na kroužek ve šk.roce 2018/19.
V přihlášce uvedené údaje jsou zpracovány na základě plnění právní povinnosti (dokumentace škol a
školských zřízení, zdravotní pojišťovna dítěte, kontakty na zákonné zástupce jako je telefon, email a
bydliště jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu správce za účelem případného kontaktování
zákonného zástupce. Biometrický údaj (velikost trička) je evidován pouze za účelem oprávněného
zájmu správce zakoupit hromadně počet triček za jejich účelem předání účastníkům kroužku. V souladu
s ustanovením § 13c, odst. 1, písm. c) zákona o evidenci obyvatel souhlas ke evidenci rodného čísla pro
účely kroužku.
Výslovný souhlas s uveřejněním fotografií dětí
Souhlasím* – nesouhlasím*, aby fotografie (či skupinové foto) mého dítěte
…...................................................................................................., pořízené v průběhu kroužku nebo
akci DDM, byly uveřejněny na webových stránkách DDM Ždánice, v tisku a propagačních materiálech
DDM Ždánice. Souhlas poskytuji na celý školní rok 2018/19 a na dobu nezbytnou pro jejich zpracování,
vědecké účely a archivnictví nebo do odvolání souhlasu.
Byl jsem poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR mám právo:


vzít souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu doručený statutárnímu orgánu školského zařízení



požadovat po školském zařízení informaci, jaké osobní údaje o mém dítěti zpracovává



vyžádat si u školského zařízení přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,



požadovat po školském zařízení výmaz těchto osobních údajů,



v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na školské zařízení nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.



v případě, že se budu domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu s tímto souhlasem,
mohu žádat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Ve ………………………………………………………….

Dne ............................................

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:
Podpis zákonného zástupce dítěte

…..........................................................

