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

Název akce:
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
termín
příjmení

jméno
státní občanství

rodné číslo

zdr. poj.
místo a adresa
trvalého pobytu dítěte
škola

třída

jméno + příjmení
zákonného zástupce
místo a adresa
trvalého pobytu zákonného zástupce
telefony na rodiče
Alergie:
Svým podpisem potvrzujeme, že dítě nejeví známky akutního onemocnění a
oblastní hygienik, ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Také
potvrzujeme, že mé dítě nepřišlo (případně jsem nepřišel/a já) během dvou
posledních týdnů do styku s osobami, které onemocněli přenosnou nemocí. Jsme
si vědomi právních a finančních důsledků, které by pro nás vyplynuly, kdyby
z nepravdivých údajů z tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení účastníků
soustředění.
Rodiče potvrdí pravdivost údajů svým podpisem na přihlášce ve spodní části.
Poznámky: Rodiče svým podpisem ztvrzují, že dítě nemá žádné zdravotní potíže
a omezení, které by mohly mít negativní vliv na jeho pobyt na soustředění a je
zdravotně způsobilá soustředění absolvovat.
Další upozornění a připomínky rodičů:

dne:

podpis
zákonného
zástupce

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
(pobyt dítěte na akci pořádané DDM)
Tímto poskytuji Domu dětí a mládeže Kyjov, příspěvkové organizaci města Kyjova, coby
správci osobních údajů souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to pro
níže stanovené účely:
Osobní údaj

Účel zpracování

Souhlas1

Fotografie dítěte
(pořizování, zveřejňování,
archivace)

Informování o aktivitách tábora, použití pro prezentaci
a propagaci činnosti DDM např. na nástěnkách, na webu, ANO NE
Facebooku, v tisku, v kronikách

Audio či videozáznam
dítěte

Informování o aktivitách tábora, použití pro prezentaci
a propagaci činnosti DDM např. na webových stránkách, ANO NE
Facebooku,

Osobní údaje uvedené na
přihlášce

Zpracování seznamu nezbytného pro administrativní
přípravu a organizaci tábora, pro výkon zdravotní péče, pro
informování o změnách vzniklých při organizaci a realizaci ANO NE
tábora (zasílání emailu, SMS zpráv, apod.)

Tento souhlas poskytuji po dobu účasti mého dítěte na akci pořádané DDM Kyjov.
Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle 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, a to na výše uvedenou dobu, případně do odvolání tohoto
souhlasu. Souhlas lze kdykoliv písemným sdělením odvolat, tím však není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Svým podpisem prohlašuji, že jsem byl/a infomován/a o svých právech a povinnostech. Dále
prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že toto poskytnutí osobních údajů je zcela
dobrovolné.
Dne :

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

-----------------------------------------------------Podpis zákonného zástupce

1

zaškrtněte dle svého uvážení

