Dům dětí a mládeže Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Husova 370, 697 01 Kyjov IČO: 71294767

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Vyplňte všechny kolonky a pečlivě pročtěte.

Název kroužku:

Školní rok:

Roční úplata za zájmové vzdělávání:
Jméno a příjmení: ..........................................................................................................
Adresa trvalého bydliště: ...............................................................................................
Škola, třída .............................................................
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 NA RODIČE ...................................................................................................
Potvrzení zákonného zástupce:
Souhlasím, aby můj syn/dcera pracoval/a v zájmovém útvaru DDM Kyjov. 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 co nejdříve v DDM. Úplatu uhraďte do konce října hotově v DDM .
Příslušný vedoucí zodpovídá za bezpečnost dítěte pouze ve stanovenou dobu zájmového
vzdělávání. Nestanoví-li vedoucí jinak, dítě bude docházet nejdříve 10 min. před zahájením
zájmového kroužku.
Bez odevzdání přihlášky a zaplacení úplaty za zájmové vzdělávání nelze kroužek navštěvovat.
Dítě může přicházet a odcházet z kroužku samostatně ano

ne

podpis zákonného zástupce
Den provedení platby / vyplní pracovník DDM/

Dům dětí a mládeže Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Husova 370, 697 01 Kyjov IČO: 71294767

Zpracování osobních údajů
Dům dětí a mládeže Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova (dále jen „organizace“) jako správce osobních
údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zpracovává při své činnosti
osobní údaje Vaše/Vašeho dítěte. Základní informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webové
stránce organizace (www.domecekkyjov.cz/info - GDPR).

Souhlas zákonného zástupce dítěte
Organizace má zájem zpracovávat osobní údaje Vaše/Vašeho dítěte pro účely, pro které je vyžadován Váš
souhlas. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné (není podmínkou pro přijetí do zájmového útvaru, na tábor či akci
DDM). Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese DDM uvedené v záhlaví nebo
doručením písemného oznámení na uvedenou adresu.
Osobní údaj
Pořizování a zveřejňování
fotografie, audio či
videozáznamu dítěte,
zveřejnění písemností a jiné
projevy osobní povahy dítěte
(např. výtvarné práce,
vystoupení)

Účel zpracování
Informování o aktivitách organizace, veřejná propagace činností
v zájmovém vzdělávání
a) v propagačních a informačních materiálech distribuovaných
v listinné podobě (nástěnky, informační brožury, letáčky,
plakáty, aj.)
b) v propagačních a informačních materiálech distribuovaných
elektronicky (např. na webových stránkách, ve video
prezentacích a reportážích z akcí, na youtube, aj.)
c) na sociálních sítích (např. na facebookové stránce DDM)

Souhlas

1

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

Jméno, příjmení dítěte,
datum narození

Zpracování osobních údajů pro administrativní přípravu a
organizaci akcí, soutěží, apod. a jejich předání v nezbytném
rozsahu externím subjektům podílejících se na těchto akcích.

ANO

NE

Jméno, příjmení zákonného
zástupce, telefonní číslo,
email

Kontaktování a zasílání nabídek služeb (informování o změnách
vzniklých při organizaci kroužků, táborů, akcí, zasílání nabídek
akcí organizace)

ANO

NE

Souhlas poskytuji pro školní rok ………. .
Beru na vědomí, že mohu kdykoliv požadovat informaci, jak jsou osobní údaje zpracovávány, požadovat
vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů, vyžádat si přístup k nim a nechat je aktualizovat nebo opravit,
požadovat výmaz těchto údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů se obrátit na organizaci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Svá práva mohu uplatnit
doručením žádosti na adresu DDM Kyjov, případně mohu kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů
e-mail:poverenec@mukyjov.cz.
S tímto zpracováním uděluji výslovný souhlas. Prohlašuji, že tento souhlas uděluji dobrovolně, poskytnutím
souhlasu nebylo ničím podmíněno, tento souhlas je tedy udělen svobodně a vážně.
Datum: …………………………
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………….. Datum narození: …………………………

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………….

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………

1

zaškrtněte dle svého uvážení

