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PŘIHLÁŠKA 
 Přihlášky zasílat na E-mail: info@dobrichovickydomek.cz 

 

NÁZEV kroužku/tábora/akce                         
Den a čas    

ÚPLATA za 1. pololetí musí být splacena do 15.10., za 2. pololetí do 28.02. daného roku. 
 

INFORMACE O ÚČASTNÍKOVI        

Jméno a příjmení  

Adresa  

Datum a místo narození  Národnost  

Škola  Třída  

ZAŠKRTNĚTE: DÍTĚ MŮŽE – NEMŮŽE samo odcházet ze zájmového kroužku. 

   ZNEVÝHODNĚNÍ:   sociální  I  zdravotní   I  zdravotní postižení  I  žádné  

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM s pořízením fotografií a/nebo videozáznamu 

účastníka. Pořízené materiály slouží k prezentaci na webových stránkách či případné prezentaci aktivit 
Dobřichovického domku v tisku. Souhlas je kdykoliv odvolatelný a to zasláním Emailu na Dobřichovický 
domek. Následně budou veškeré fotografie a video záznamy nenávratně smazány a to za období 
posledního roku. SVČ Dobřichovický domek vyhoví žádosti ve lhůtě 30 kalendářních dnů, v komplikovaných 
případech ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti. V případě, že vyhovění žádosti by 
znamenalo nepřiměřená technická opatření a náklady, je SVČ Dobřichovický domek oprávněn vyhovět 
žádosti jen částečně anebo ji zcela zamítnout. Právo na výmaz nesmí odporovat výkonu práva na informace 
a svobodu projevu. 

UPOZORNĚNÍ RODIČŮ NA INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY ÚČASTNÍKA: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Jméno otce  Jméno matky   

Telefon  Telefon  

E-mail  E-mail  

 
Jsem informován, že za účelem zajištění účasti účastníka na kurzu/akci/táboře je nezbytné zpracovávat jeho 
osobní údaje, jakožto i osobní údaje o zákonných zástupcích, včetně zdravotních informací za účelem 
poskytnutí první pomoci. Veškeré osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a 
Nařízení EU č. 679/2016 o ochraně osobních údajů, a to po dobu poskytování služeb a následných 5 let 
archivace. Jakékoliv informace, zdravotní zprávy poskytnuté během kurzů/akcí, včetně veškerých dalších 
osobních údajů sdělených tamtéž, budou zničeny či skartovány po ukončení kurzu. Byl/a jsem 
obeznámen/a, že mám právo na informace o tom, jaké osobní údaje Dobřichovický domek o mně a mém 
dítěti zpracovává, za jakým účelem, jak dlouho a kdo k nim má přístup. Dále o právu na opravu svých 
osobních údajů, právu na výmaz a právu na přenos. Pokud bych nesouhlasil/a se způsobem jakým 
Dobřichovický domek zpracovává moje osobní údaje, mohu se obrátit se stížností na Úřad na ochranu 
osobních údajů www.uoou.cz. 

Zájmové útvary jsou kalkulovány zpravidla na období od září do ledna a od února do června. Úplata se 
skládá z nákladů na provoz ZÚ, spotřebované energie, materiál, část odměny pro vedoucího ZÚ.  

Zákonný zástupce a účastník se seznámil s vnitřním a provozním řádem organizace, účastník je 
povinen dodržovat Vnitřní řád a pravidla BOZP organizace i zájmového útvaru.  

DATUM a PODPIS zákonného zástupce 
 

 

 

http://www.uoou.cz/

