PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Květinové vazby
5 LEKCÍ/ 1500KČ
TERMÍNY:
16. 10. 2018
30. 10. 2018
6. 11. 2018
13. 11. 2018
20. 11. 2018
Čas: 17:00-19:00
KONTAKT NA
EXTERNISTU Markéta
Halamíčková,
tel: 737 111398
Středisko volného času Rožnov p.R.
Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 75044340, Tel.: 731 134 949,
Email: info@svcroznov.cz, http://www.svcroznov.cz
Středisko: Středisko volného času

Základní údaje účastníka
Jméno

Příjmení

Státní občanství

Datum narození

Ulice

Město, PSČ

Škola

Zdravotní pojišťovna

Zákonný zástupce
Jméno a příjmení:

Telefon:

Adresa:

Kontaktní informace
Mobil

Tel. škola /
zaměstnání

Tel. domů

e-mail

KURZ Květinová vazba

16. 10. 2018
30. 10. 2018
6. 11. 2018
13. 11. 2018
20. 11. 2018
Termín konání
Den / hodina

17:00 - 19:00

Dítě (do 15 let) bude po skončení kroužku (akce) odcházet:

Samostatně

V doprovodu

Upozornění na zdravotní stav účastníka, zdravotní způsobilost, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění a jiná sdělení

Prohlášení rodičů (zákonných zástupců)

Souhlasím se členstvím dítěte v uvedeném zájmovém útvaru. Beru na vědomí, že zaplacený poplatek se nevrací (s výjimkou vážných
zdravotních důvodů apod.) V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny zájmových útvarů (místo, den, doba činnosti zú).
Souhlasím s tím, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny a použity pro vlastní propagaci. S údaji poskytnutými v přihlášce je
nakládáno podle zákona o ochraně osobních dat. Beru na vědomí, že organizace neručí za odložené věci. V době svátků a školních
prázdnin se činnost zájmového útvaru nekoná. Přihlášku podepište (u dětí zákonný zástupce). Na druhé straně naleznete souhrnnou
informaci o důvodech a rozsahu zpracování osobních údajů. Prosíme o doplnění údajů a souhlasů – nesouhlasů a o jejich podpis.

V:____________________________dne:_______________ Podpis účastníka:_________________________________________________________

Na základě jakých právních důvodů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?
Středisko volného času Rožnov p.R., IČ: 75044340 se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm bude osobní údaje účastníka zpracovávat na základě
níže uvedených právních důvodů:
Účastník

Jméno a
příjmení

Datum
narození

Adresa

Nezbytné údaje pro činnost
Účel zpracování

Informace nutné k adekvátnímu zajištění péče o účastníky zájmového vzdělávání

Rozsah osobních
údajů

rodné číslo, jméno a příjmení, pohlaví, adresa, telefon, mobilní telefon, emailová adresa, zdravotní znevýhodnění

Doba zpracovaní

10 let od data přihlášení do zájmového vzdělávání

Právní důvod

Plnění smlouvy

Právní důvod

Plnění smlouvy

Právní důvod

Oprávněný zájem

Údaje nezbytné k organizaci akce
Účel zpracování

Informace nutné k organizačnímu zajištění akce

Rozsah osobních
údajů
Doba zpracovaní

jméno a příjmení, telefon, mobilní telefon, emailová adresa, zdravotní znevýhodnění
5 let od data přihlášení do zájmového vzdělávání

Archivace účetnictví
Účel zpracování

Údaje nezbytné pro naplnění povinnosti archivovat účetní doklady

Rozsah osobních
údajů
Doba zpracovaní

jméno a příjmení, bankovní spojení
5 let od data přihlášení do zájmového vzdělávání

Školní matrika
Účel zpracování

Vedení školní matriky podle § 28 zákona č. 561/2004 (školský zákon)

Rozsah osobních
údajů
Doba zpracovaní

Rodné číslo, jméno a příjmení, pohlaví, adresa, státní občanství, telefon, mobilní telefon, emailová adresa, typ a název školy, zdravotní znevýhodnění,
jméno a příjmení zákonného zástupce, telefon zákonného zástupce, adresa zákonného zástupce.
10 let od data přihlášení do zájmového vzdělávání
Právní důvod
Oprávněný zájem

Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů
Uděluji organizaci Středisko volného času Rožnov p.R., IČ: 75044340 se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (dále jen "Správce") souhlas se
zpracováním osobních údajů účastníka pro níže uvedené účely a v uvedeném rozsahu:
Účastník

Jméno a
příjmení

Adresa

Datum
narození

Propagační aktivity
Účel zpracování
Rozsah osobních
údajů
Doba zpracovaní

Veřejná propagace činností Správce v zájmovém vzdělávání (publikace na internetových stránkách a v tištěných materiálech) při organizaci zájmového
vzdělávání
fotografie, video nahrávky
3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za tímto účelem:

ANO

NE

Souhlas pro přímý marketing
Účel zpracování
Rozsah osobních
údajů
Doba zpracovaní

Kontaktování a zasílání nabídek služeb (pozvánky na akce pořádané Správcem, nabídky kurzů, akcí, táborů apod. pořádaných správcem) a to i na
elektronické kontakty Klienta ze strany Správce
telefon, mobilní telefon, emailová adresa
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 mých
osobních údajů a že jsem byl Správcem řádně informován o všech okolnostech zpracování osobních údajů a těmto
okolnostem rozumím.
Jméno a příjmení________________________________
Adresa________________________________________
V__________________________________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.

