
 
 

                Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace                           Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace 
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                                    PŘIHLÁŠKA NA AKCI                          PŘIHLÁŠKA NA AKCI 

Název akce   Název akce  

Jméno vedoucího   Jméno vedoucího  

Jméno a příjmení dítěte   Jméno a příjmení dítěte  

Zdravotní stav, postižení   Zdravotní stav, postižení  

Škola  Třída   Škola  Třída  

Telefon zák. zástupce  Email   Telefon zák. zástupce  Email  

Dítě do 15 let po skončení akce odchází* samostatně s doprovodem  Dítě do 15 let po skončení akce odchází* samostatně s doprovodem 

Cena akce (Kč)   Cena akce (Kč)  

Datum  Podpis zákonného zástupce   Datum  Podpis zákonného zástupce  
* nehodící se škrtněte 

Já, níže podepsaný………………….………..…… potvrzuji správnost mnou předaných 

údajů a prohlašuji, že DDM, coby správce osobních údajů, bude zpracovávat následující 

údaje mého dítěte……………………………….. v souvislosti s jeho zájmovým 

vzděláváním realizovaným DDM (dále jen „ZV“), a to - jméno, příjmení, zdravotní stav a 

postižení žáka, škola, do které dítě chodí, třídy a oboru jeho vzdělání. Podpisem přihlášky 

stvrzuji seznámení s Vnitřním řádem DDM Kuřim, GDPR, zákon č.110/2019 Sb. ochrana 

osobních údajů (k nahlédnutí na www.ddmkurim.cz, u vedoucího ZÚ, budovy DDM).  

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 pořizování záznamů pro 

účely evidence, archivace a propagace DDM a jeho akcí, včetně zveřejnění těchto 

fotografií a videozáznamů na nástěnkách DDM, webových stránkách DDM, datových 

uložištích, propagačních tiskovinách DDM a pro jiné obdobné účely související s běžným 

chodem DDM. Osobní údaje budou zpracovávány a zveřejňovány po dobu 15-ti let od 

ukončení školní docházky. Osobní údaje budou dále po dobu trvání existence správce 

archivovány výhradně pro účely archivace, historického a vědeckého výzkumu; 

Osobní údaje zákonných zástupců dítěte:  

 emailové adresy zákonného zástupce dítěte, telefon, a to pro účely vedení 

evidence kontaktů pro komunikaci související s běžným provozem DDM. Tyto osobní 

údaje budou zpracovávány po dobu docházky dítěte do ZV. 
 

Udělení souhlasu je dobrovolné a zákonný zástupce jej může kdykoliv odvolat (čl. 7 odst. 

3 GDPR).  

 

V………………..…...dne……………….  podpis zákonného zástupce………………… 

 * nehodící se škrtněte 

Já, níže podepsaný………………….………..…… potvrzuji správnost mnou předaných 

údajů a prohlašuji, že DDM, coby správce osobních údajů, bude zpracovávat následující 

údaje mého dítěte……………………………….. v souvislosti s jeho zájmovým 

vzděláváním realizovaným DDM (dále jen „ZV“), a to - jméno, příjmení, zdravotní stav a 

postižení žáka, škola, do které dítě chodí, třídy a oboru jeho vzdělání. Podpisem přihlášky 

stvrzuji seznámení s Vnitřním řádem DDM Kuřim, GDPR, zákon č.110/2019 Sb. ochrana 

osobních údajů (k nahlédnutí na www.ddmkurim.cz, u vedoucího ZÚ, budovy DDM).  

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 pořizování záznamů pro 

účely evidence, archivace a propagace DDM a jeho akcí, včetně zveřejnění těchto fotografií 

a videozáznamů na nástěnkách DDM, webových stránkách DDM, datových uložištích, 

propagačních tiskovinách DDM a pro jiné obdobné účely související s běžným chodem 

DDM. Osobní údaje budou zpracovávány a zveřejňovány po dobu 15-ti let od ukončení 

školní docházky. Osobní údaje budou dále po dobu trvání existence správce archivovány 

výhradně pro účely archivace, historického a vědeckého výzkumu; 

Osobní údaje zákonných zástupců dítěte:  

 emailové adresy zákonného zástupce dítěte, telefon, a to pro účely vedení evidence 

kontaktů pro komunikaci související s běžným provozem DDM. Tyto osobní údaje budou 

zpracovávány po dobu docházky dítěte do ZV. 
 

Udělení souhlasu je dobrovolné a zákonný zástupce jej může kdykoliv odvolat (čl. 7 odst. 3 

GDPR).  

 

V………………….….dne……………….  podpis zákonného zástupce…………………  

 

http://www.ddmkurim.cz/
http://www.ddmkurim.cz/

