Úhrada zápisného: hotově - převodem
roční – pololetní
Datum platby:
Datum zahájení vzdělávání:

NEVYPLŇOVAT! (vyplní pracovník DDM)
Datum ukončení vzdělávání:

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2021/2022
Zájmový útvar (kroužek, oddíl, klub): _____________________________________________________________________
Jméno a příjmení účastníka: _____________________________________________ Rodné číslo: ___________________
Státní občanství: __________________ Adresa bydliště:_________________________________________________
ZŠ, MŠ (název): ________________________ Třída: ___________ Zdravotní pojišťovna:_________________________
Zdravotní omezení:

ANO – NE

(zakroužkujte), pokud ANO, specifikujte:___________________________

_______________________________________________________________________________________________
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ___________________________________________________________________
Telefon a e-mail zákonného zástupce:_____________________________________________________________________
Telefon a e-mail zletilého účastníka: ______________________________________________________________________

Zpracovávání osobních údajů ze zákona
Výše uvedené osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě povinnosti vyplývající z §28 odst. 3 zákona č. 564/2004
Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů (vedení školní matriky). Při jejich zpracovávání se řídíme platnou legislativou,
zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů vydaným Evropskou komisí (GDPR) a zpracovávání vzhledem k zákonné
povinnosti nepodléhá Vašemu výslovnému souhlasu. Bližší informace k nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) v našem
DDM najdete na ddm.varnsdorf.cz.

Zveřejňování fotografií, videí a výsledkových listin
Fotografie, videa a výsledkové listiny ze soutěží jsou nedílnou součástí života naší organizace, slouží nejen k propagaci naší
činnosti, ale přinášejí nám všem také radost ze sdílení společných zážitků. S jejich zpracováváním a zveřejňováním již Váš
souhlas potřebujeme:
Já (jméno a příjmení zákonného zástupce nebo zletilého účastníka)
na období šk. roku 2021/2022 souhlasím s pořizováním fotografií a videí výše uvedeného účastníka, s jejich archivací
a zveřejněním na webových stránkách DDM, sociálních sítích, nástěnkách, plakátech, v kronikách, v tisku a televizi za
účelem propagace činnosti DDM a nevyžaduji autorizaci u jednotlivých fotografií a videí
ANO – NE zakroužkujte
na období šk. rok 2021/2022 souhlasím s uvedením jména a příjmení výše uvedeného účastníka a názvu jeho školy na
výsledkových listinách ze soutěží, kterých se zúčastní, s jejich archivací a zveřejněním na webových stránkách DDM,
sociálních sítích, nástěnkách, plakátech, v kronikách, v tisku a televizi za účelem propagace činnosti DDM
ANO – NE zakroužkujte
Beru na vědomí, že mohu kdykoliv vzít svůj souhlas zpět, požádat o informaci, jaké mé osobní údaje DDM zpracovává, požádat
DDM o vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů, vyžádat si v DDM přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat
nebo opravit, požádat o výmaz těchto údajů a v případě pochybností se obrátit na DDM nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s Vnitřním řádem DDM

ANO – NE

zakroužkujte

Dítě bude odcházet po skončení kroužku domů samo

ANO – NE

zakroužkujte

Datum: ___________________ Podpis zákonného zástupce (zletilého účastníka): ________________________________

