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Březiny
den:

Název ZÚ:

čas:

Účastníci kroužku – děti
rod.číslo:

Jméno, příjmení:
Věková skupina:

předškolní

MŠ

ZŠ

SŠ

nestudující

Název školy:

Upozornění na zdravotní
stav a jiné potřeby:

zdrav.
pojišťovna
rod.číslo:

Jméno, příjmení:
Věková skupina:

předškolní

MŠ

ZŠ

SŠ

nestudující

stačí část před lomítkem

Název školy:

Upozornění na zdravotní
stav a jiné potřeby:

zdrav.
pojišťovna
rod.číslo:

Jméno, příjmení:
Věková skupina:

stačí část před lomítkem

předškolní

MŠ

ZŠ

SŠ

nestudující

stačí část před lomítkem

Název školy:

Upozornění na zdravotní
stav a jiné potřeby:

zdrav.
pojišťovna

Účastníci kroužku – rodič / zákonný zástupce / jiný doprovod
rod.číslo:

Jméno, příjmení:
Vztah k dítěti:

rodič

zákonný zástupce

příbuzný

jiný

Vztah k dítěti:

telefon:
rod.číslo:

Jméno, příjmení:
rodič

zákonný zástupce

příbuzný

jiný

KONTAKTNÍ ÚDAJE na zákonného zástupce (rodič, pěstoun apod)

stačí část před lomítkem

stačí část před lomítkem

telefon:
jméno, příjmení:

E-mail:
PSČ:

* PIŠTE E-MAIL ČITELNĚ!!
Adresa – ulice:

město:

Poznámka pro DDM (například adresa není stejná pro všechny uvedené, kontaktovat jen telefonicky či v případě, že dítě je
svěřeno do péče jen jednoho z rodičů apod):

*
Datum odevzdání přihlášky
* vyplní DDM

podpis rodiče nebo zákonného
zást. MODROU propiskou.

PŘIHLÁŠKA
POKRAČUJE NA
DRUHÉ STRANĚ!

PŘIHLÁŠKA PRO RODIČE + DĚTI
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ŽÁDOST O SLEVU Z CENY KROUŽKU

Žádám o slevu na tento ZÚ podle „Směrnice o úplatě zájmového vzdělávání S-3/2013 a splňuji některou z uvedených
podmínek:
sleva 5% - přihlašuji se do 21.9.2018, uhrazuji CELOU cenu kroužku a v minulosti se
výše uvedení účastnili akce DDM s názvem : ------------------------------------------------------>
dítě chodí na 3 a více kroužků v DDM

Jména dětí, kterých se
to týká:

mám nárok na jinou slevu – hmotná nouze, pěstounská péče apod
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
1. Beru na vědomí, že DDM zodpovídá za dítě pouze od převzetí vedoucím ZÚ a po skončení ZÚ nenese za dítě odpovědnost.
2. Rodič je povinen informovat DDM nebo vedoucího ZÚ v případě, že bude dítě déle jak 2 schůzky nepřítomné.
3. Podmínkou ukončení docházky do ZÚ a případnému vrácení nevychozeného poplatku je řádně vyplněná ODHLÁŠKA!
4. Přihlášením dítěte do ZÚ nevzniká žádný nárok na účast na vystoupeních, závodech, akcích a táborech. Výběr reprezentačních
účastníků na zmiňované akce je v kompetenci vedoucího.
5. Podpisem potvrzuji, že účastník kroužku je plně zdravotně i psychicky způsobilý se ZÚ účastnit dle pravidel ZÚ.
6. Při předávání peněz DDM Děčín (úhrada kroužků, kostýmů či jiných plateb) v hotovosti, si vždy vyžádejte doklad o provedení platby a
TENTO DOKLAD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE !! ÚČASTNÍK SE ZAVAZUJE UHRADIT PŘÍSPĚVĚK ZÚ.
Byl(a) jsem seznámen(a) s „Organizačním řádem DDM, Vnitřním řádem a GDPR Směrnicí“ pro aktuální školní rok, všemu jsem
porozumněl/a a beru jej na vědomí! Dokumenty jsou k nahlédnutí v DDM Děčín nebo na www.ddmdecin.eu

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů. uveřejňování fotografií a propagace se řídí směrnicí „GDPR – Směrnice pro zpracování osobních
údajů a postupech jejich zabezpečení“, která je k nahlédnutí v DDM nebo na www.ddmdecin.eu.
Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů
Uděluji organizaci Dům dětí a mládeže Děčín, IČ: 70949565 se sídlem Teplická 344/38, 405 02 Děčín 4 (dále jen "Správce") souhlas se
zpracováním osobních údajů účastníka pro níže uvedené účely a v uvedeném rozsahu:

Účastník
- viz. děti a doprovod uvedený na první straně této přihlášky
Propagační aktivity
Účel zpracování

Veřejná propagace činností Správce v zájmovém vzdělávání (publikace na internetových stránkách a v
tištěných materiálech) při organizaci zájmového vzdělávání

Rozsah osobních údajů
Doba zpracování

fotografie, video nahrávky
3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za tímto účelem ( ano/ne ): ....................
Potvrzuji, že zvolením ANO výše vyjadřuji své svobodné, konkrétní a jednoznačné svolení ke zpracování osobních údajů účastníka a že
jsem byl Správcem řádně informován o všech okolnostech zpracování osobních údajů a těmto okolnostem rozumím.

Jméno a příjmení zákon. zástupce ...........................................................
Adresa: .......................................................................................
V Děčíně dne ..................................... podpis zákonného zástupce...............................................

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uděleného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nejste povinna/povinen údaje Správci za výše uvedenými účely poskytnout – jejich poskytnutí je zcela
dobrovolné. V případě, že uplyne doba zpracování osobních údajů stanovená výše nebo bude odvolán tento souhlas, Správce provede výmaz
osobních údajů, ledaže by měl povinnost údaje dále zpracovávat dle zvláštních právních předpisů nebo oprávněný zájem na jejich zpracování
(například pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce). Správce po ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních údajů, které
zpracovává, vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na legitimní účely jejich zpracování.

