_PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU_
Dům dětí a mládeže ZVONEK Vizovice, příspěvková organizace
Slušovská 813, Vizovice 763 12, tel: 739 271 810, zvonek.vizovice@volny.cz

číslo účtu: 212840204/0300, VS = číslo kroužku, www.ddmzvonek.cz
Povinné osobní údaje (pro účely vedení školní matriky dle § 28 Školského zákona):
Název kroužku: ……………………….…..……….………………………….…… Školní rok: 2018 / 2019
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………….………… Rodné číslo:………….…..………..
Státní občanství: ……………………. Škola: …............................................................ Třída:……………
Místo trvalého bydliště: …………………………………….………….………………. PSČ: …..…………
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………….…………
Telefony na rodiče: …….……………………………………………………………………….….………....
Adresa rodiče (je-li odlišná od adresy dítěte): …………………………….…...……………..……….…….
Údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdrav. obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování zájmového vzdělávání:
……...………………………………………………..……….…………………………………………………
Údaje o znevýhodnění dítěte:
……...………………………………………………..……….…………………………………………………
Datum zahájení a ukončení zájmového vzdělání: říjen 2018 - červen 2019
Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení EU - GDPR
Já (zákonný zástupce dítěte) …………………………………………….……… dávám výslovný souhlas ke
zpracování osobních údajů o mém dítěti (výše uvedeném):
Zpracovávané osobní údaje: pořízené fotografie a videa z činnosti kroužku, jméno a příjmení.
Účel zpracování/zveřejnění osobních údajů dotčené osoby: fotografie a videa budou použity pro propagaci
činnosti DDM na webových stránkách www.ddmzvonek.cz. Dále na nástěnkách v budově DDM a v tištěné
kronice DDM za účelem dokumentování historie DDM. Soubory mohou být uloženy na serveru Rajce.cz, ale
vždy zabezpečeny heslem. Dávám také souhlas k zaslání jména dítěte organizátorovi soutěže, která souvisí
s činností kroužku a s umístěním fotografie a jména dítěte do novin v případě účasti na soutěži.
Doba zpracování: Na webových stránkách do ukončení školního roku 2019/2020. Následně budou ze serverů
smazány. Fotografie a videa jsou dále archivovány ve spisovně DDM na úložném disku. Tištěné fotografie
jsou archivovány v Kronice DDM - za účelem dokumentování historie DDM.
Poučení: Tento souhlas lze kdykoli odvolat u ředitele DDM Zvonek.
Datum ………………………………….

Podpis: …………………………………………….

Prohlášení zákonných zástupců:
- potvrzujeme, že jsme byli seznámeni s Vnitřním řádem DDM Zvonek Vizovice, který je dostupný na
webových stránkách www.ddmzvonek.cz a na nástěnce v budově DDM Zvonek.
- budeme dbát na pravidelnou docházku dítěte do kroužku
- poplatek za kroužek uhradíme bezprostředně po zahájení činnosti kroužku, nejpozději do konce října 2018

Dne: ………………………….. Podpis zákonného zástupce: ……………………………..………………...

