Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace
664 34 Kuřim, Jungmannova 1084/1 Tel: 541230763
PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU pro školní rok 2018/19

Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace
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PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU pro školní rok 2018/19

Název zájmového útvaru (ZÚ)

Název zájmového útvaru (ZÚ)

Jméno vedoucího

Jméno vedoucího

Jméno a příjmení dítěte

Jméno a příjmení dítěte

Datum narození

Rodné číslo

Datum narození

Zdravotní stav, postižení
Sociál. znevýhodnění

Zdravotní stav, postižení
Mimoř.talent:

Sociál. znevýhodnění

Státní občanství

Státní občanství

Místo trvalého pobytu

Místo trvalého pobytu

Škola

Třída

Jméno a příjmení zákonného zástupce

Trvalé bydliště zák. zástupce

Trvalé bydliště zák. zástupce

Dítě do 15 let po skončení ZÚ odchází*
Zápisné činí (Kč)*

Mimoř.talent:

Škola

Jméno a příjmení zákonného zástupce
Telefon zák. zástupce

Rodné číslo

Telefon zák. zástupce

Email
samostatně

s doprovodem

pololetí

celorok

Dítě do 15 let po skončení ZÚ odchází*
Zápisné činí (Kč)*

Třída

Email
samostatně

s doprovodem

pololetí

celorok

* nehodící se škrtněte

* nehodící se škrtněte

Datum zahájení
2018 a ukončení vzdělávání:
červen 2019
Údaje jsou zákonní zástupci povinni vyplnit podle zák. č. 561/2004 Sb. (školský
zákon)v platném znění. Na našem pracovišti je zacházení s osobními údaji
ošetřeno podle §11 zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění.
Přihlášku podepsanou zákonným zástupcem a zápisné odevzdejte vedoucímu nejpozději při druhé návštěvě dítěte v ZÚ! Je nutné uvést celé rodné číslo –
bez něj nemůžeme dítě pojistit. Popište zdravotní stav dítěte, je-li zdravé,
uveďte tuto skutečnost. Všechny kolonky musí být vyplněny! Souhlasím se
zpracováním osobních údajů a zveřejněním fotografií (prezentace, propagace).
Změny údajů neprodleně ohlásím. Podpisem přihlášky stvrzuji seznámení
s Vnitřním řádem DDM Kuřim (k nahlédnutí na www.ddmkurim.cz,
u vedoucího ZÚ, budovy DDM). V době státních svátků a všech školních
prázdnin se kroužky nekonají.

Datum zahájení
2018 a ukončení vzdělávání:
červen 2019.
Údaje jsou zákonní zástupci povinni vyplnit podle zák. č. 561/2004 Sb. (školský
zákon)v platném znění. Na našem pracovišti je zacházení s osobními údaji
ošetřeno podle §11 zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění.
Přihlášku podepsanou zákonným zástupcem a zápisné odevzdejte vedoucímu nejpozději při druhé návštěvě dítěte v ZÚ! Je nutné uvést celé rodné číslo –
bez něj nemůžeme dítě pojistit. Popište zdravotní stav dítěte, je-li zdravé,
uveďte tuto skutečnost. Všechny kolonky musí být vyplněny! Souhlasím se
zpracováním osobních údajů a zveřejněním fotografií (prezentace, propagace).
Změny údajů neprodleně ohlásím. Podpisem přihlášky stvrzuji seznámení
s Vnitřním řádem DDM Kuřim (k nahlédnutí na www.ddmkurim.cz,
u vedoucího ZÚ, budovy DDM). V době státních svátků a všech školních
prázdnin se kroužky nekonají.

Datum, podpis zákonného
zástupce

Datum, podpis zákonného
zástupce

Ochrana osobních údajů – zájmové vzdělávání

Ochrana osobních údajů – zájmové vzdělávání

Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace,
se sídlem Jungmannova 1084/1, Kuřim, 664 34, IČO 44946881
(dále jen „DDM“)
Já, níže podepsaný………………….……….. ……bytem...………….………...potvrzuji správnost mnou
předaných údajů a prohlašuji, že DDM, coby správce osobních údajů, bude zpracovávat následující údaje
mého dítěte…………………………nar………….. v souvislosti s jeho zájmovým vzděláváním realizovaným
DDM (dále jen „ZV“), a to - jméno, příjmení, rodné číslo,datum narození, státní občanství, místo trvalého
pobytu, sociální znevýhodnění žáka,mimořádný talent, zdravotní stav a postižení žáka, škola, do které dítě
chodí, třídy a oboru jeho vzdělání.
Jsem srozuměn s tím, že zpracování výše uvedených osobních údajů je v 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 § 18, 28, 30, 41, 50, 65, 81 a 164 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Předmětné osobní
údaje budou zpracovávány po dobu docházky dítěte do DDM a po dobu skartačních a archivačních lhůt
stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Současně potvrzuji správnost mnou předaných údajů a prohlašuji, že DDM, coby správce osobních údajů,
bude zpracovávat následující údaje mé osoby/zákonného zástupce/ v souvislosti se ZV, a to - jméno, příjmení,
trvalé bydliště, korespondenční adresa, telefonické spojení, mail.
Jsem srozuměn s tím, že zpracování výše uvedených osobních údajů je v 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 § 18, 28, 30, 41, 50, 65, 81 a 164 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Předmětné osobní
údaje budou zpracovávány po dobu docházky dítěte do DDM a po dobu skartačních a archivačních lhůt
stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
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).

Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace,
se sídlem Jungmannova 1084/1, Kuřim, 664 34, IČO 44946881
(dále jen „DDM“)
Já, níže podepsaný………………….………………bytem...………….………...potvrzuji správnost mnou
předaných údajů a prohlašuji, že DDM, coby správce osobních údajů, bude zpracovávat následující údaje mého
dítěte…………………………nar………….. v souvislosti s jeho zájmovým vzděláváním realizovaným DDM
(dále jen „ZV“), a to - jméno, příjmení, rodné číslo,datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu,
sociální znevýhodnění žáka,mimořádný talent, zdravotní stav a postižení žáka, škola, do které dítě chodí, třídy a
oboru jeho vzdělání.
Jsem srozuměn s tím, že zpracování výše uvedených osobních údajů je v 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 § 18, 28, 30, 41, 50, 65, 81 a 164 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Předmětné osobní
údaje budou zpracovávány po dobu docházky dítěte do DDM a po dobu skartačních a archivačních lhůt
stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Současně potvrzuji správnost mnou předaných údajů a prohlašuji, že DDM, coby správce osobních údajů, bude
zpracovávat následující údaje mé osoby/zákonného zástupce/ v souvislosti se ZV, a to - jméno, příjmení, trvalé
bydliště, korespondenční adresa, telefonické spojení, mail.
Jsem srozuměn s tím, že zpracování výše uvedených osobních údajů je v 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 § 18, 28, 30, 41, 50, 65, 81 a 164 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Předmětné osobní
údaje budou zpracovávány po dobu docházky dítěte do DDM a po dobu skartačních a archivačních lhůt
stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
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 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, 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;

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, včetně jména a
příjmení 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, 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.

Osobní údaje zákonných zástupců dítěte:
emailové adresy zákonného zástupce dítěte, 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.

Informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu
Udělení souhlasu je dobrovolné a zákonný zástupce jej může kdykoliv odvolat (čl. 7 odst. 3 GDPR).

Informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu
Udělení souhlasu je dobrovolné a zákonný zástupce jej může kdykoliv odvolat (čl. 7 odst. 3 GDPR).
V………………...dne…………………..
………………………………………………………

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

podpis zákonného zástupce

