Dům dětí a mládeže Vracov,

příspěvková organizace

Sokolská 896, 696 42 Vracov, IČO: 49939432,  518 628 472
ddmvracov@ddmvracov.cz , www.ddmvracov.cz

Závazná přihláška na Taneční soustředění ve šk.roce 2021/22
Název tábora
Termín a cena tábora
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Místo narození
Třída ZŠ/MŠ
Státní občanství
Zdravotní pojišťovna
Místo trvalého bydliště
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Kontaktní telefon zákonného zástupce
Kontaktní email zákonného zástupce

Taneční soustředění
10. – 12. 12. 2021

500,- Kč

Hlavního vedoucího a zdravotníka upozorňuji, že mé dítě:

Vypište alergie, užívání léků apod. :

Způsob úhrady: hotovostně

fakturou

převodem

složenkou 

Souhlasím, aby se můj syn/dcera zúčastnil/a pobytové akce, soustředění, tábora DDM Vracov (dále jen
„tábor“). Prohlašuji, že se mé dítě bude na táboře řídit pokyny vedoucích a zdravotníka. Dále bude dodržovat
bezpečnostní pokyny a vnitřní řád DDM, který je zveřejněný 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 tábora. Jsou
rovněž povinni informovat DDM o údajích, které jsou podstatné pro bezpečnost a zdraví přihlášeného
účastníka.
Na pobytový tábor (delší jak 5 dnů) je nutné také odevzdat lékařské potvrzení a potvrzení o
bezinfekčnosti.
Údaje jsou požadovány na základě zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Souhlas se zpracováním osobních údajů

Datum:

Podpis zákonného zástupce:

Dům dětí a mládeže Vracov, příspěvková organizace
Sokolská 896, 696 42 Vracov, IČO: 49939432,  518 628 472
ddmvracov@ddmvracov.cz , www.ddmvracov.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů



Dům dětí a mládeže Vracov, příspěvková organizace, se sídlem Sokolská 896, Vracov 696 42, dále jen
„DDM“
Já, níže podepsaný:
nar.:
bytem:
potvrzuji správnost mnou předaných údajů a prohlašuji, že DDM, coby správce osobních údajů, bude zpracovávat
následující údaje mého dítěte v souvislosti s volnočasovým vzděláváním realizovaným DDM, a to - jméno, příjmení, datum
narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, znevýhodnění žáka, zdravotní způsobilost a zdravotní stav žáka, škola,
do které dítě chodí, třídy a oboru jeho vzdělání.
Jsem srozuměn s tím, že zpracování výše uvedených osobních údajů je DDM prováděno na základě čl. 6 odst. 1
písm. c) GDPR, neboť DDM plní své právní povinnosti vyplývající z jeho zákonných povinností, a to konkrétně z § 16, 17,
18, 28, 30, 41, 50, 65, 81 a 164 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Předmětné osobní údaje budou zpracovávány
po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Současně potvrzuji správnost mnou předaných údajů a prohlašuji, že DDM Vracov, coby správce osobních údajů,
bude zpracovávat následující údaje mé osoby v souvislosti s pobytovými akcemi, a to - jméno, příjmení, trvalé bydliště,
korespondenční adresa, telefonické spojení, údaj o DS.
Beru na vědomí, že dle ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mám právo požádat DDM o
vysvětlení, případně o blokování, opravu doplnění či likvidaci osobních údajů, budu-li mít za to, že DDM zpracovává osobní
údaje mne či mého dítěte v rozporu se zákonem.
Dále beru na vědomí, že dle nařízení č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, mám od 25. 5.
2018 právo požadovat po DDM přístup ke zpracovávaným osobním údajům mne či mého dítěte, uplatnit právo na
přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR), omezení zpracování osobních
údajů (čl. 18 GDPR) či námitku proti zpracování, mám-li za to, že zpracování není zákonné (čl. 21 GDPR). Taktéž beru na
vědomí své právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR).

Současně svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to:
(zaškrtněte)
Osobní údaje dítěte:

pořizování fotografií a videozáznamů dítěte, a to pro účely pořizování záznamů pro účely evidence,
archivace a propagace DDM a jeho akcí, včetně zveřejnění těchto fotografií a videozáznamů, včetně jména a
příjmení na nástěnkách DDM, webových stránkách DDM, na webových sociálních sítích DDM, propagačních
tiskovinách DDM, v publikacích, v místním a regionálním tisku a pro jiné obdobné účely související s běžným
chodem DDM. Osobní údaje budou zpracovávány a zveřejňovány po dobu 20-ti let od ukončení školní
docházky. Osobní údaje budou dále po dobu trvání existence správce archivovány výhradně pro účely
archivace, historického a vědeckého výzkumu;

zdravotní pojišťovny dítěte, a to pro účely poskytnutí této informace zdravotnickým zařízení a lékařské
službě v případě zranění dítěte a nutnosti jeho ošetření. Tento osobní údaj bude zpracováván po dobu
pobytové akce, soustředění, tábora.
Osobní údaje zákonných zástupců dítěte:
 emailová adresa, kontaktní telefon, jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, a to pro účely
vedení evidence kontaktů pro komunikaci související s běžným provozem DDM.
Informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu.
Udělení souhlasu je dobrovolné a zákonný zástupce jej může kdykoliv odvolat (čl. 7 odst. 3 GDPR).

Podpis zákonného zástupce:

