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PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2020/2021 

ZÁJMOVÝ ÚTVAR:    
(kroužek, kurz, klub) 

 
Výše školného:   Variabilní  
                               symbol: 
 
Jméno a příjmení 
účastníka: 
 
Zdravotní pojišťovna:  Rodné číslo:     Státní občanství: 

 

 

 

Mobilní telefon:  Email: 

 

  

   

Škola, třída:  

Místo trvalého pobytu:  

 

 

 

V případě nezletilého účastníka: 

Jméno a příjmení otce:  

Jméno a příjmení matky: 

Mobilní telefon:  Email: 

 
 

Dítě je zdravotně způsobilé pro činnost ZÚ: * Ano                Ano, ale s omezením 
 
 
 
 
 

Dítě může po skončení ZÚ odejít: *  Samostatně  V doprovodu 
 

*Zakřížkujte vhodnou odpověď. 
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Ostatní informace 

• ZÚ zahajují svoji činnost z pravidla v říjnu a končí v květnu následujícího kalendářního roku, výuka 

probíhá pouze ve dnech školního vyučování. 

• Účastníci zájmového vzdělávání jsou pojištěni za předpokladu řádně vyplněné a odevzdané přihlášky 

a uhrazeného poplatku za zájmové vzdělávání. 

• Účastníci svým podpisem souhlasí s účastí v ZÚ a zavazují se uhradit školné: první pololetí do 

31.10.2020, druhé pololetí do 28.2.2021, a to hotově v DDM nebo na účet 35-7954440287/0100.  

Variabilní symbol je uveden v úvodu přihlášky, účastníkovi bude přidělen na schůzce ZÚ. 

• Pokud účastník ZÚ nemá odevzdanou přihlášku a zaplaceno zápisné dle stanovených termínů, DDM 

za něj nepřebírá zodpovědnost, účastník není pojištěn a nemůže se účastnit zájmového vzdělávání. 

• Členové zájmového vzdělávání se zavazují respektovat Vnitřní řád DDM Bílovec, s nimž jsou 

seznamováni na prvních schůzkách a je zveřejněn na nástěnce v budově DDM a na webových 

stránkách. 

• V případě předčasného ukončení zájmového vzdělávání budou účastníkovi odečteny prokazatelné 

náklady z uhrazené úplaty a zbývající částka bude vyplacena na konci školního roku. 

• Účastníci souhlasí se zasíláním nabídek akcí DDM Bílovec a informací o činnosti ZÚ na e-mailovou 

adresu uvedenou v přihlášce. (Zakroužkujte) Ano  Ne 

• Účastníci odpovídají za své peníze a cennosti, DDM za tyto věci zodpovídá pouze v případech, že byly 

svěřeny do úschovy pedagogickému pracovníkovi. 

• Součástí této přihlášky je také dokument o zpracování osobních údajů. 

 

Podpis účastníka:              Podpis zákonného zástupce: 
               (v případě nezletilého účastníka) 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
Co jsou osobní údaje?  Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale musí být jasné, koho se tyto informace 
týkají. Takovým osobním údajem je například fotografie určitého člověka.  
 
Komu udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů? Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů Vašeho syna-dcery udělujete svým 
podpisem Domu dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace.  
 
Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů: 
Ing. Roman Šmid, roman.smid@moore-czech.cz, telefon 227 031 495 
 
Proč potřebujeme Váš souhlas? Váš souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracování provádět v souladu s platnými zákony a za pomoci dalších zpracovatelů. 
Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti.   
 
Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat, proč a jak dlouho?  

Souhlas udělujete (podtrhněte): 

1) S pořizováním a se zpracováním fotografií, filmových záznamů a zvukových nahrávek zachycujících Vašeho syna – dcery a jeho činnost a projevy v rámci 

činností zajišťovaných DDM Bílovec pro účely jeho propagace. Souhlas udělujete ode dne podpisu na dobu 3 let. Rozsah propagace: 

• Nástěnka organizace       souhlasím – nesouhlasím 

• Webové stránky organizace      souhlasím – nesouhlasím 

• Facebook a instagram organizace      souhlasím – nesouhlasím 

• Bílovecký zpravodaj       souhlasím – nesouhlasím 

• Plakáty na vývěsních místech Bílovce a spádových obcí    souhlasím – nesouhlasím 

2) Se zveřejňováním výsledků (úspěchů) syna-dcery v různých soutěžích, olympiádách a projektech pořádaných DDM Bílovec či dalšími subjekty. Souhlas 

udělujete ode dne podpisu na dobu 3 let. 

souhlasím – nesouhlasím  

3) Souhlas s využitím autorského díla: 

Souhlasím se zveřejňováním výtvarných a obdobných děl syna / dcery. Souhlas udělujete ode dne podpisu na dobu 3 let. 

• na výstavách a nástěnkách v prostorách DDM      souhlasím – nesouhlasím 

• na výstavách mimo budovu DDM      souhlasím – nesouhlasím 

 

Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu na dobu, které je uvedena u každého účelu zpracování. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. 

Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.  

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.  

 

Já, níže podepsaný(á) ________________________________________________________________________,     

bytem ________________________________________________________________________ prohlašuji, že jsem plně jsem porozuměl(a) výše uvedeným 

informacím a na základě své pravé a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas DDM Bílovec ke zpracování shora vymezených osobních údajů 

svého syna-dcery za shora uvedených podmínek.   

 

Jméno dítěte: _______________________________, datum narození: _______________________________ 

 

V_____________________, dne _____________________         

  

              
              
            
 __________________________________________ 

           Podpis zákonného zástupce 
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