Závazná přihláška do Klubu Paraplíčko

Domu dětí a mládeže Jirkov, Školní 1725, 431 11 Jirkov,
příspěvková organizace
Tel. recepce - 728 369 271, ředitelka - 778 448 293,
www.ddmparaplicko.cz, e-mail: info@ddmparaplicko.cz,
Název kroužku: Klub Paraplíčko
- Keramika
- Šikulkové
- IT inženýři
- Happy singing
Přihlašuji dítě na všechny 4 aktivity v rámci Klubu Paraplíčko.
Údaje o účastníkovi
Jméno a příjmení: ………………………………………………….....…………….
Adresa: …………….…………………………………………………………………
Rodné číslo: ………………………… Zdravotní pojišťovna: ..……………….. Státní příslušnost:……………………….
Datum narození: ………………………………
Údaje o rodičích – zákonném zástupci
Jméno a příjmení: ……………………......………….…………………………………
Adresa: ............................................................................................................................
Telefonní číslo, na kterém bude kdykoliv k dosažení :………………………………….
Email: …………………………………………………………………………………..
Jmenovaný účastník může odcházet sám domů ano x ne *
Další sdělení rodičů o dítěti / zdrav.omezení, užívání léků, apod.

V Jirkově dne ………………………..
*Nehodící škrtněte

Podpis zákonného zástupce……………………………………….

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Já, jméno a příjmení___________________________________________________________
zákonný zástupce účastníka
jméno a příjmení dítěte ________________________________________________________
nar. __________________________________
uděluji DDM Paraplíčko Jirkov (dále Správce) ve smyslu evropského nařízení GDPR výslovný souhlas k
shromažďování, zpracovávání a evidenci těchto osobních údajů pro tyto účely:
1.

2.
3.
4.
5.

Předávat osobní údaje účastníka, které jsou součástí školní matriky (jméno a příjmení,
adresa, datum narození, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, údaje o zdravotním stavu), na
akce pořádané DDM, pobytové akce DDM a třetím osobám – tj. pořadatelům soutěží,
olympiád, cestovním kancelářím, agenturám, firmám pro organizaci táborů, kurzů,
výletů, výjezdů do zahraničí, sportovním klubům napojeným.
Zpracovávat v evidencích DDM kontaktní osobní údaje zákonných zástupců (e-mail,
datová schránka, telefonní číslo) pro účely organizace výchovy a zájmového vzdělávání v
Pořizovat,
zveřejňovat a uchovávat fotografie účastníka v tisku, na nástěnkách a
DDM.
internetových stránkách DDM za účelem prezentace DDM a také na sociálních sítích
DDM.
Zveřejňovat a uchovávat písemnosti a jiné projevy osobní povahy účastníka (např,
výrobky, výtvarné práce) za účelem prezentace Správce.
Pořizovat, zveřejňovat a uchovávat nahrávky (audiozáznam, videozáznam) související s
aktivitami Správce na internetových stránkách za účelem propagace aktivit a Správce.

Souhlas poskytuji na období akce: _______________________________________________
Nebo pobytové akce DDM: ______________________________________________________
a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování a archivnictví.
Mám právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět, a to i u jednotlivých osobních údajů,
- požadovat informaci, jaké moje osobní údaje nebo osobní údaje mého dítěte zpracováváte,
- požadovat po vás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u vás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
podpis účastníka nebo jeho zákonného zástupce:
V______________________dne________________________podpis__________________________s

