Základní škola v Jem nici, příspěvková organizace , nám. Svobody 88, 675 31 Jemnice,
w w w .zsjemnice.cz IČO 47443774 Č. účtu: 700034711/0100,
DDM Jem nice, Tyršova 622, 675 31 Jemnice

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK 2020/2021
/PŘIHLÁŠKU VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM/

Vá žení rodi če, chcete -l i při hl á s i t Va š e dítě do některého z na bízených kroužků (s ezna m na l eznete na
http://www.zsjemnice.cz.als05.als.cz/stranka-dum-deti-a-mladeze-66), prosíme o vypl nění následující přihl á š ky. Pokud má Va š e dítě zá jem
na vš těvovat více kroužků, je třeba vypl nit přihlášku na každý kroužek zvl ášť. Při hláška, která nebude podepsána rodičem, nebude pova žová na
za pl atnou! Upozorňujeme, že v případě nedostatečného zájmu o některý kroužek tento nebude otevřen. Informace o konání kroužku, na který
js te s e přihlásili, obdržíte na vá mi uvedenou emailovou adresu nebo na Váš telefon. Dozor nad účastníky kroužků za jišťujeme p ouze po dobu
ča s ově vymezenou pro příslušný kroužek včetně 5 mi nut před jeho zahájením a 5 mi nut po jeho s končení, a to v pros torá ch mís ta koná ní
kroužku. Při hl á š ka na kroužek je zá va zná na cel ý š kol ní rok. Odhl á š ení z kroužku je možné na konci pol ol etí.
Na dota zy odpovíme na tel efonu 607523207
NÁZEV KROUŽKU
JMÉNO

ČÍSLO KROUŽKU
PŘÍJMENÍ

RODNÉ ČÍSLO

ŠKOLA

TŘÍDA

ULICE

ČÍSLO POPISNÉ

STÁTNÍ OBČANSTVÍ

MĚSTO

PSČ

OMEZENÍ DÍTĚTE (dospělého člena ZÚ):
Zdra votní způsobilost, zdravotní obtíže

Ji né zdravotní postižení, tělesné nebo sociální znevýhodnění.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE /ZZ/

TELEFON ZZ

EMAIL ZZ

Podpisem stvrzuji že: souhlasím, aby můj syn/dcera navštěvoval/a uvedený ZÚ DDM JEMNICE, jsem byl/a/ seznámen/a/ s vydáním a obsahem Vnitřního řádu a ŠVP
DDM Jemnice a budu dbát na dodržování jeho ustanovení, se zavazuji včas uhradit předepsaný poplatek a že v opačném případě nebude/u moci ZÚ navštěvovat.
PODPIS ZZ NEBO DOSPĚLÉHO ČLENA ZÁJMOVÉHO ÚTVARU …………………………………………………………………….

V JEMNICI DNE

………………………………………………………………………………

PŘIHLÁŠKU JE PO VYPLNĚNÍ MOŽNO VHODIT DO SCHRÁNKY DDM, ZASLAT NA EMAIL JDDM@SEZNAM.CZ NEBO NA ADRESU DDM JEMNICE, TYRŠOVA 622, JEMNICE 67531

Souhlas se zpracováním osobních údajů zákonného zástupce účastníka zájmového útvaru
Uděluji tímto souhlas Domu dětí a mládeže Jemnice, Tyršova 622 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen
„Zákon na ochranu osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) k mému dítěti, dle přihlášky zpracovával tyto osobní údaje:
a)
fotografie a audiovizuální záznamy dítěte
b)
zdravotní způsobilost
c)
údaje uvedené na přihlášce zájmového útvaru
Fotografie a audiovizuální záznamy budou zpracovány formou umístění fotografií a audiovizuálních záznamů na webových stránkác h ZŠ Jemnice, na
veřejně přístupných webových portálech ( facebook ZŠ), dále v propagačních materiálech za účelem propagace školské ho zařízení (propagační CD, DVD, plakáty
akcí, tištěná média, kronika apod.), ve výroční zprávě DDM. Zdravotní způsobilost je zpracovávána jen z důvodu ochrany dítěte v zájmových aktivitách.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný dobrovolný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním, dopisu na adresu sídla Správce.
Odvolání souhlasu nemá za následek smazání již dříve zveřejněných fotografií a audiovizuálních záznamů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let
od udělení souhlasu.
Beru na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR mám právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
c) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
souhlasím
nesouhlasím
……………………………………………………………………………………………………………………….
Podpis zákonného zástupce účastníka /dospělého účastníka staršího 18 let

