Dům dětí a mládeže Ždánice, příspěvková organizace
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA POBYTOVÝ TÁBOR NA HALUZICKÉ HÁJENCE ….…….. TURNUS
Termín tábora:

Var.symbol: 91 92 93 94 95

Příjmení dítěte:

,-Kč

Cena:

(zakroužkuj)

včetně trička

Jméno dítěte:
Státní
občanství:

Rodné číslo

Zdravotní
pojišťovna:

Adresa
trvalého pobytu
Škola:

Třída:

Jméno + příjmení
zákonného zástupce
Adresa
trvalého pobytu
Telefon
zák.zástupce

e-mail

Zde je prostor pro informace, které považujete za důležité pro pobyt dítěte na táboře (zvyklosti, problémy, dohlédnout na…, ubytovat
s někým konkrétním, aj.):

Velikost trička v době konání tábora:

5let- 7let- 9let- 11let- S- M- L- XL- XXL- XXXL

Celou částku uhraďte jednorázově na náš účet
107-9294840267/0100
do 15.3.2019 s variabilním symbolem (číslo turnusu) a
do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte

(vyber z nabídky dodavatele)

V případě, že chcete platit fakturou přes
zaměstnavatele, je třeba nás kontaktovat na e-mail
ddmzdanice@email.cz a uvést jméno dítěte a další
potřebné údaje pro vystavení faktury.

Variabilní symbol je číslo turnusu- 91, 92, 93, 94, 95
SVÝM PODPISEM NA PŘIHLÁŠCE POTVRZUJI, ŽE SOUHLASÍM S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI:
* shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře, atp. Je s nimi nakládáno
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tyto údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány
* osobní údaje v této přihlášce jsou požadovány dle Vyhlášky 389/2006 Sb. o vedení dokumentace škol a školských
zařízení a školních matrik a o předávání údajů a dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky
* rodiče i dítě souhlasí s fotografováním a natáčením dítěte v rámci činnosti tábora, s archivací těchto fotografií a s jejich
použitím při prezentaci a propagaci činnosti DDM např. v kronikách, tisku, na internetu atp.
* na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim
* podle příslušných předpisů Vám může na tábor přispět odborová org., zaměstnavatel či sociální odbor okresního úřadu.
* souhlasím se storno podmínkami, viz níže

Storno podmínky:
Neúčast na vlastní žádost do 30 dní před dnem odjezdu - 50% z celkové ceny tábora. V době kratší než 30 dní před dnem
odjezdu - 100%. Odhlášení podložené lékařským potvrzením -500,- Kč.
Prosíme o vyplnění hůlkovým písmem a čitelně!!!

Dne:

Podpis
zákonného zástupce

1.

Otočte list

Informovaný souhlas zákonných zástupců se zpracováním
osobních údajů dítěte (účastníka tábora)
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 pobytový tábor na Haluzické
hájence / na příměstský tábor ve Ždánicích.
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 tábora. V souladu s ustanovením § 13c, odst. 1, písm. c) zákona o evidenci
obyvatel souhlas ke evidenci rodného čísla pro účely pobytového tábora.
Výslovný souhlas s uveřejněním fotografií dětí
Souhlasím* – nesouhlasím*, aby fotografie (či skupinové foto) mého dítěte
…...................................................................................................., pořízené při letním táboře,
pobytovém táboře byly uveřejněny na webových stránkách DDM Ždánice, v tisku a
propagačních materiálech DDM Ždánice. Souhlas poskytuji na celé období trvání tábora 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

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

2.

