STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace
584 01 Ledeč nad Sázavou, Barborka 790, IČO: 720 51 540, tel.: 569 720 537

Závazná přihláška na příměstský tábor II s angličtinou 2021
v termínu 28. 7. – 30. 7. 2021
Jméno a příjmení: ………………….………………...…………………....…………………….
Datum narození: .…………..……………………………………………….……………..……..
Adresa trvalého pobytu: ............…………………………………………………….…………....
……………………………………………………………………………………………………...
Škola a třída: ...............……………..…………………………………………………………….
Jméno zákonného zástupce: …………………….……………………………………………….
Telefon a e-mail zákonného zástupce: ...................................................................................
………………………………………………………………………………………………….......
Zdravotní pojišťovna: ……………………………………………………………………………
Zdravotní potíže a jiná upozornění: …………………………………………………….………
…...………………………...……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….......

Telefonní číslo kam se může v případě nutnosti volat:………………..……………………....

………………………………………………….
podpis zákonného zástupce

Přílohu č. 1 ochrana osobních údajů vyplňte na zadní straně

Příloha č. 1

Ochrana osobních údajů – zájmové vzdělávání
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace,
se sídlem 584 01 Ledeč nad Sázavou, Barborka 790
(dále jen „SVČ Ledeč“)

IČO: 720 51 540

Já níže podepsaný zákonný zástupce (zletilý žák) ……………………………………………………………………..........…..…
Místo trvalého pobytu (adresa pro doručování písemností)
obec ………………………..…………..…....... ulice...……………………………..………………č.p. ...............PSČ……........…
potvrzuji správnost mnou předaných údajů a prohlašuji, že SVČ Ledeč, coby správce osobních údajů, bude zpracovávat
výše uvedené údaje účastníka zájmového vzdělávání v souvislosti s jeho zájmovým vzděláváním realizovaným SVČ
Ledeč (dále jen „ZV“), a to - jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu,
znevýhodnění žáka, zdravotní způsobilost a zdravotní stav žáka, škola a třída, do které účastník ZV chodí.
Jsem srozuměn s tím, že zpracování výše uvedených osobních údajů SVČ Ledeč provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm.
c) GDPR, neboť SVČ Ledeč plní své právní povinnosti vyplývající z jeho zákonných povinností, a to konkrétně z § 16, 17,
18, 28, 30 a 164 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů. Předmětné osobní údaje budou
zpracovávány po dobu docházky dítěte do SVČ Ledeč a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a směrnicí SVČ Ledeč pro archivaci a skartaci.
Současně potvrzuji správnost mnou předaných údajů a prohlašuji, že SVČ Ledeč, coby správce osobních údajů, bude
zpracovávat následující údaje mé osoby v souvislosti s přihláškou do ZV, a to - jméno, příjmení, trvalé bydliště, korespondenční adresa, telefonické spojení e-mailová adresa.
Beru na vědomí, že dle ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mám právo požádat SVČ Ledeč o
vysvětlení, případně o blokování, opravu doplnění či likvidaci osobních údajů, budu-li mít za to, že SVČ Ledeč zpracovává osobní údaje mne či účastníka ZV v rozporu se zákonem.
Dále beru na vědomí, že dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních
údajů, mám od 25. 5. 2018 právo požadovat po SVČ Ledeč přístup ke zpracovávaným osobním údajům mne či mého
dítěte, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR), omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR) či námitku proti zpracování, mám-li za to, že zpracování není zákonné (čl.
21 GDPR). Taktéž beru na vědomí své právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR).
Současně dávám výslovný souhlas stvrzený svým podpisem se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to:
(zaškrtněte)
Účel zpracování

Souhlas nebo nesouhlas označte X

Zpracované osobní údaje
Doba platnosti souhlasu
nástěnky, webové stránky, video a audio nahrávky SVČ Ledeč

ANO

NE

podpis

podpis

fotografie, video a audio záznam účastníka ZV, zveřejnění těchto fotografií
a video záznamů, včetně jména a příjmení
Souhlas platí po dobu ZV a 5 let po jeho ukončení
propagační tiskoviny SVČ Ledeč, propagace jeho akcí, publikace, místní,
regionální a celostátní tisk
fotografie, video a audio záznam účastníka ZV, včetně jména a příjmení
Souhlas platí po dobu ZV a 10 let po jeho ukončení
webové sociální sítě SVČ Ledeč facebook
fotografie, video a audio záznam účastníka ZV, včetně jména a příjmení
Souhlas platí po dobu ZV a 5 let po jeho ukončení

zranění účastníka ZV, nutnost jeho ošetření
zdravotní pojišťovna účastníka ZV, jméno a příjmení, datum narození
Souhlas platí po dobu docházky do ZV
zasílání informací o připravovaných akcích formou e-mailu
e-mailová adresa zákonných zástupců účastníka ZV
Souhlas platí po dobu docházky do ZV

Udělení souhlasu je dobrovolné a zákonný zástupce či zletilý žák jej může kdykoliv odvolat (čl. 7 odst. 3 GDPR). Změna
musí být uskutečněna písemně pro příslušný účel u správce osobních údajů (SVČ Ledeč). Platnost je od data doručení.
V…….................…………...... dne….........…........

………………………………………………..........…
podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka

