Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace
Tel.: 487823404, www.libertin.cz

PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU
ZÚ

Období

2019/2020

Vedoucí

Údaje o dítěti
Jméno a
příjmení

Rodné
číslo

Státní
občanství

Adresa bydliště

Údaje o zákonných zástupcích
Jméno a
příjmení

Telefon
e-mail

Adresa
Jméno a
příjmení

Telefon
e-mail

Adresa

Údaje o zdravotní způsobilosti

Upozornění pro rodiče:
Kroužek zahajuje svou činnost, přihlásí-li se alespoň 3 zájemci.
Zápisné se platí celoročně, musí být uhrazeno do 1 měsíce po nástupu.
V případě, že člen ZÚ přestane docházet na základě vlastního rozhodnutí a bez uvedení vážného důvodu, zápisné se
nevrací. Nezletilého člena mohou odhlásit zákonní zástupci, o vrácení zápisného rozhoduje ředitelka DDM.
DDM Libertin má úrazovou pojistku.

Bankovní spojení při platbě převodem: č. ú. 286633902/0300, VS: číslo u ZÚ, pozn.: jméno dítěte a název ZÚ
-

člen ZÚ do kroužku dochází řádně a včas, při neúčasti se omluví vedoucímu ZÚ nebo pedagogickému pracovníkovi,
který vykonává službu dne
v odborných klubovnách se nesmí zdržovat bez vedoucího
bez souhlasu vedoucího se nesmí vzdálit z kroužku
členové před schůzkou mohou čekat v přízemí DDM – ČEKÁRNA - kde si je vyzvedne vedoucí
ČEKÁRNA je k dispozici i rodičům při čekání na děti (k dispozici jsou knihy, hry….)
člen ZÚ smí používat jen vhodné a nepoškozené nářadí a pomůcky, a to po poučení vedoucím
nenosí na schůzku cenné a osobní věci, které nesouvisí s činností ZÚ, v případě nutnosti je odkládá u vedoucího a
dbá jeho pokynů
při práci musí dodržovat hygienické předpisy, musí být opatrný, přesně se řídit příkazy vedoucího
za dítě na cestě do ZÚ a zpět zodpovídají zákonní zástupci dítěte
o prázdninách – i vedlejších - a st. svátcích se ZÚ nekonají
seznámení s vnitřním řádem

Podpis zákonného zástupce :............................................................

otočte

Datum:............................

Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace
Tel.: 487823404, www.libertin.cz

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR)
Identifikace správce:
Název organizace:
Sídlo organizace:
Identifikační číslo:
Emailová adresa:
(dále též „Správce“)

Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo náměstí 138, příspěvková
organizace
Škroupovo náměstí 138
70200815
netolicka@libertin.cz

Identifikace subjektu údajů:
Jméno a příjmení účastníka zájmového
útvaru:
Adresa bydliště:

Rozsah zpracovávaných údajů
jméno a příjmení, rodné číslo, st. místo trvalého pobytu, státní příslušnost, adresy a kontaktní údaje zákonných zástupců,
kontaktní údaje třetí osoby (v případě nedosažitelnosti zákonných zástupců), údaje o zdravotní způsobilosti a medikaci.
Právní titul zpracování osobních údajů:
Zákonné důvody - na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Účel a délka zpracování
Osobní údaje v uvedeném rozsahu jsou zpracovávány za účelem přihlášení a registrace účastníka zájmového útvaru;
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání ZÚ a případně po dobu obecné archivační lhůty 10 let.
Delegace zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem.
Vaše práva dle nařízení o ochraně osobních údajů
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- požadovat informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakým účelem;
- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
- požadovat výmaz těchto osobních údajů – pokud to legislativa umožňuje;
- požadovat omezení zpracování, pokud si myslíte, že toto zpracování probíhá ve větším rozsahu, než oprávněném;
- v případě porušení povinností při zpracováním osobních údajů kontaktovat nás nebo Úřad pro ochranu osobních
údajů;
Beru na vědomí, že kdyby vyvstaly jakékoliv mé pochybnosti o zákonnosti použití mých osobních údajů, mohu se obrátit
na Úřad pro ochranu osobních údajů, který dozoruje nakládání s osobními údaji na území České republiky.

V …………………………………………………………dne…………………………………

…………………………………………………………………………..
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce

Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa,
Škroupovo náměstí 138, příspěvková organizace
IČO:

GDPR

70200815

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonný zástupce
Rodič

subjekt:

"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě dávající tímto správci svůj
souhlas v rozsahu a za podmínek v tomto souhlasu uvedených (dále jen jako "subjekt údajů").
Správce zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a
nařízením Evropského parlamentu č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů.
Správce zpracovává osobní údaje výlučně k zákonným účelům a účelům:

Pořizování a zveřejňování osobních údajů:

jméno
příjmení
fotografií subjektu s rozlišením do 640x480 bodů

v propagačních materiálech školy včetně internetových stránek školy

ke kterému vyslovil subjekt údajů prostřednictvím zákonného zástupce způsobem níže uvedeným svůj souhlas.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro
dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi. K osobním
údajům mají přístup pouze správce a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovně právním poměru nebo zpracovatel na základě
smluvního vztahu se správcem a pouze za výše uvedenými účely zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými
správcem podléhá jeho interním bezpečnostním předpisům.
Správce může zpřístupnit osobní údaje subjektu údajů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat
zákon, jinak jen výlučně se souhlasem subjektu údajů.
V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a článkem č. 13 nařízení
Evropského parlamentu č. 2016/679 správce informuje subjekt údajů o těchto jeho zákonných právech:
- Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.
- Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní
neprodleně závadný stav,
c) svůj souhlas ve smyslu ustanovení čl. 13, odst. 2., písm. c) kdykoli odvolat,
d) ve smyslu ustanovení čl. 13, odst. 2., písm. d) podat stížnost u dozorového úřadu.
Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího
nároku podle zvláštního zákona.
Já, ............................................ , bytem ....................................................................., nar.dne ....................
dávám svým níže uvedeným podpisem výše nadepsanému správci svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek v
tomto souhlasu uvedených
dne:

podpis:

Souhlas byl na základě prokazatelného požadavku subjektu / zákonného zástupce odvolán dne:

