PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA AKCE

Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, tř. Osvobození 168, Otrokovice
PŘIHLÁŠKA NA AKCI v termínu 11. – 13. 10. 2019
NÁZEV AKCE

Rybářská víkendovka

CENA

1. Přihlášení na akci
Odevzdáním přihlášky účastník (za dítě zákonný zástupce) souhlasí s účastí na uvedené
akci a zavazuje se uhradit stanovenou úplatu. Přihláška účastníka musí být doručena
do DDM ve stanoveném termínu tj. do 8. 10. 2019.
Rezervaci místa na akci provedeme pouze na základě vyplněné odevzdané přihlášky.
Název akce:
„Rybářská víkendovka“
Akce začíná:
v pátek 11. 10. 2019 v 16:00 hod. na Táborové základně
DDM Sluníčko Štěrkoviště Otrokovice
Akce končí:
v neděli 13.10.2019 v 10:00 hod převzetí dětí zákonným zástupcem na
TZ Štěrkoviště Otrokovice Strava: pátek večeře až neděle snídaně + pitný režim

600,-Kč

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:

Zdrav. pojišťovna:

Státní občanství:

Místo trvalého pobytu:
Kontaktní telefon:

ZŠ/MŠ:

Třída:

Prosíme, sdělte nám informace o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by
mohly ovlivnit účast v zájmovém útvaru

2. Způsob úhrady
Přihlášený účastník na akci je povinen uhradit stanovenou úplatu nejpozději
do 8. 10. 2019 . Úhradu je možno provést bezhotovostně na běžný účet a to na číslo účtu:
35-4284510237/0100. Je nutné uvést Variabilní symbol akce 324 901 a do zprávy
pro příjemce doporučujeme uvést jméno účastníka pro identifikaci vaší platby.
Po domluvě je možné platbu provést i hotově na pokladně DDM (Otrokovice,
Tř. Osvobození 168.). Nezaplacením této úplaty ve stanoveném termínu se považuje
za odstoupení od přihlášky. Účastník bude o této skutečnosti informován prostřednictvím
emailové korespondence nebo telefonicky.

Údaje o zdravotním znevýhodnění, druh zdravotního či sociálního znevýhodnění
Základní identifikace rodičů nebo zákonného zástupce:
Jméno a příjmení (matka nebo jiný zákonný zástupce):
Adresa pro doručování písemností a místo trvalého pobytu, liší-li se od adresy uvedené výše

NE

Jméno a příjmení (otec nebo jiný zákonný zástupce):
Adresa pro doručování písemností a místo trvalého pobytu, liší-li se od adresy uvedené výše
Telefon:
Půjde dítě po akci samo domů:

ANO

NE – dítě si vyzvedneme

Jména osob oprávněných k vyzvednutí dítěte:
POTVRZENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Dítě nepřišlo do styku s žádnou infekční chorobou a jeho zdravotní stav mu umožňuje akci
absolvovat. Dítě bylo poučeno o chování, dodržování bezpečnostních zásad a nutnosti zvýšené
opatrnosti při jakékoliv činnosti.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Zákonní zástupci nezletilých dětí berou na vědomí, že byl vydán Vnitřní řád a ŠVP, které obsahují
ustanovení podle § 30 Školského zákona. Vnitřní řád a ŠVP je uložen k nahlédnutí v ředitelně DDM
Sluníčko. Osobní údaje v přihlášce jsou požadovány v souladu s § 28 odst. 3 zákona č. 561/2004
Sb., Školský zákon a jsou vedeny ve školní matrice DDM Sluníčko Otrokovice.
DDM Sluníčko pracuje s uvedenými daty dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně osobních údajů a § 28, odst. 4, zákona č. 561/2004 (Školský zákon).
Pro úplné přihlášení je potřeba ještě odevzdat souhlas s osobními údaji, který přikládáme.
Datum:

Podpis zák. zástupce:

NESTŘÍHAT

Telefon:
e-mail:
Souhlasím s tím, aby mi byly zasílány aktuální informace na e-mail. ANO

3. Překážky na straně účastníka
Zrušení účasti na akci na základě vlastního rozhodnutí, úplata se nevrací. V případě
zdravotního či jiného závažného důvodu se na základě písemné žádosti alikvotní část
úplaty vrátí.
4. Překážky na straně DDM
DDM si vyhrazuje právo stanovit minimální počet účastníků na akci. Pokud tento počet
nebude do stanoveného termínu naplněn, vyhrazuje si pořadatel právo akci zrušit.
O této skutečnosti bude účastník informován prostřednictvím emailové korespondence
nebo telefonicky. V tomto případě bude účastníkovi vrácena uhrazená úplata. Akce může
být zrušena i po termínu platby a to z těchto důvodů:
- z důvodu odhlášení většího počtu účastníků
- vedoucí akce nemůže dále tuto akci ze zdravotních důvodů či jiných závažných
důvodů uskutečnit a nelze zajistit jiného kvalifikovaného pracovníka.
5. Důležité upozornění
U účastníků, kteří nebudou respektovat pokyny vedoucích, nebo budou ohrožovat zdraví
a bezpečnost svou i ostatních účastníků akce, může vedoucí akce rozhodnout o ukončení
účasti na akci. V případě zatajení jakýchkoliv skutečností týkající se zdravotního stavu
dítěte, přebírají rizika s tímto spojená zákonní zástupci dítěte.
Doporučený seznam věcí: přezůvky, hygienické potřeby, ručník, pohodlné sportovní oblečení
dle počasí, kartičku pojišťovny (stačí kopie), pyžamo na spaní, pláštěnku, gumáky, lahev na pití,
pokrývku hlavy, rybářskou výbavu!! + návnady a nástrahy

DDM Sluníčko nezodpovídá za cenné věci, které nepatří do povinné a doporučené
výbavy (např. mobilní telefon, tablet, fotoaparát, hodinky) a za vyšší finanční částky.
Kontakt na vedoucího akce: dolezalova@ddmslunicko.cz, tel.: 737 318 875
Souhlasím s podmínkami akce. Datum:………………………………Podpis:………………...................................

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka zájmového vzdělávání - příležitostné činnosti
(dále jen akce) Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace
Jméno a příjmení účastníka:
Název akce:
Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková
organizace (dále jen DDM Sluníčko) v souvislosti se zajištěním mé dobrovolné účasti na akci,
zpracovával mé osobní údaje, případně údaje mého syna/dcery pro následující účely:
1. Pořizování a následné zveřejnění fotografií – nástěnky DDM za účelem prezentace činnosti a
propagace úspěchů. Souhlas uděluji na celou dobu účasti na akci a současně souhlasím s dalším
uchováním po dobu 10 let od skončení akce. Osobní údaje takto zpracovávané nebudou předávány
dalšímu příjemci, ale budou přístupné všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky
(ddmslunicko.cz) či oficiální profil na sociálních sítích DDM Sluníčko. DDM Sluníčko nenese
zodpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími
osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.
2. Pořizování a následné zveřejnění fotografií, zvukových a obrazových záznamů – tisk a média za
účelem prezentace činnosti a propagace úspěchů. Souhlas uděluji na celou dobu účasti na akci a
současně souhlasím s dalším uchováním po dobu 10 let od skončení akce. Osobní údaje takto
zpracovávané nebudou předávány dalšímu příjemci, ale budou přístupné všem osobám, které
navštíví oficiální webové stránky (ddmslunicko.cz) či oficiální profil na sociálních sítích DDM
Sluníčko. DDM Sluníčko nenese zodpovědnost za případné další zpracování výše uvedených
zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné
s tímto účelem.
3. Pořizování a následné zveřejnění fotografií, zvukových a obrazových záznamů – oficiální
internetové stránky DDM Sluníčko za účelem prezentace činnosti a propagace úspěchů. Souhlas
uděluji na celou dobu účasti na akci a současně souhlasím s dalším uchováním po dobu 10 let od
skončení akce. Osobní údaje takto zpracovávané nebudou předávány dalšímu příjemci, ale budou
přístupné všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky (ddmslunicko.cz) či oficiální profil
na sociálních sítích DDM Sluníčko. DDM Sluníčko nenese zodpovědnost za případné další zpracování
výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které
je neslučitelné s tímto účelem.
4. Pořizování a následné zveřejnění fotografií, zvukových a obrazových záznamů – oficiální
sociální sítě DDM Sluníčko za účelem prezentace činnosti a propagace úspěchů. Souhlas uděluji na
celou dobu účasti na akci a současně souhlasím s dalším uchováním po dobu 10 let od skončení
akce. Osobní údaje takto zpracovávané nebudou předávány dalšímu příjemci, ale budou přístupné
všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky (ddmslunicko.cz) či oficiální profil na
sociálních sítích DDM Sluníčko. DDM Sluníčko nenese zodpovědnost za případné další zpracování
výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které
je neslučitelné s tímto účelem.
5. Pořizování a následné zveřejnění fotografií, zvukových a obrazových záznamů – kroniky,
fotoknihy a výroční zprávy za účelem prezentace činnosti a propagace úspěchů. Souhlas uděluji
na celou dobu účasti na akci a současně souhlasím s jejich dalším uchováním od skončení akce.
Osobní údaje takto zpracovávané nebudou předávány dalšímu příjemci, ale budou přístupné všem
osobám, které navštíví oficiální webové stránky (ddmslunicko.cz) či oficiální profil na sociálních
sítích DDM Sluníčko. DDM Sluníčko nenese zodpovědnost za případné další zpracování výše

uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je
neslučitelné s tímto účelem.
6. Pořizování a následné zveřejnění fotografií, zvukových a obrazových záznamů – výstavy za
účelem prezentace činnosti a propagace úspěchů. Souhlas uděluji na celou dobu účasti na akci a
současně souhlasím s dalším uchováním po dobu 10 let od skončení akce. Osobní údaje takto
zpracovávané nebudou předávány dalšímu příjemci, ale budou přístupné všem osobám, které
navštíví oficiální webové stránky (ddmslunicko.cz) či oficiální profil na sociálních sítích DDM
Sluníčko. DDM Sluníčko nenese zodpovědnost za případné další zpracování výše uvedených
zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné
s tímto účelem.
7. Zveřejněním jména a příjmení na internetu (sociální sítě a internetové stránky DDM Sluníčka)
za účelem prezentace činnosti a úspěchů. Souhlas uděluji na celou dobu účasti na akci a současně
souhlasím s dalším uchováním po dobu 10 let od skončení akce. Osobní údaje takto zpracovávané
nebudou předávány dalšímu příjemci, ale budou přístupné všem osobám, které navštíví oficiální
webové stránky (ddmslunicko.cz) či oficiální profil na sociálních sítích DDM Sluníčko. DDM Sluníčko
nenese zodpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů
dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.
8. Předání osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště,
zdravotní pojišťovna při organizaci a zajišťování pobytu a dopravy na akci. Souhlas uděluji na
celou dobu účasti na akci. Osobní údaje takto zpracovávané mohou být předávány dopravcům
nebo ubytovatelům, kteří se tímto současně stávají zpracovateli osobních údajů a zodpovídají za
dobu uchování převzatých osobních údajů a jejich řádnou likvidaci v řádném termínu.
9. Sběr osobních údajů v podobě zdravotní pojišťovny v případě žáka i třídy, kterou účastník
zájmového vzdělávání navštěvuje při svém vzdělávání. Tyto údaje jsou sbírány z důvodu zájmu pro
vyplnění formuláře zdravotní pojišťovny v případě úrazu. Souhlas uděluji na celou dobu účasti na
akci a současně souhlasím s dalším uchováním po dobu 10 let od skončení akce. Osobní údaje takto
zpracovávané nebudou předávány dalšímu příjemci s výjimkou zdravotní pojišťovny a městu
Otrokovice. DDM Sluníčko nenese zodpovědnost za případné další zpracování výše uvedených
zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné
s tímto účelem.

Při zpracování osobních údajů v DDM Sluníčko nedochází k automatizovanému zpracování, na
jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či
oprávněných zájmů zákonných zástupců a účastníků zájmového vzdělávání.

POUČENÍ:

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů mého
syna/dcery pro shora uvedené účely a jmenovitě vyjadřuji:

Máte právo:
a) Svůj souhlas kdykoli odvolat písemným sdělením, předaným ředitelce organizace nebo pověřenci
pro ochranu osobních údajů.

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 1. výše

b) Požadovat umožnění přístupu k osobním údajům Vašim i vašeho dítěte

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 2. výše

c) Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracované
v DDM Sluníčko jsou nepřesné)

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 3. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 4. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 5. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 6. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 7. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 8. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 9. výše

d) Požadovat vymazání osobních údajů vašich i vašeho syna/dcery, popřípadě požadovat omezení
jejich zpracování
e) Podat stížnost u dozorového orgánu
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Svá práva vůči Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvkové organizaci, uplatňujte
písemně u ředitelky DDM Sluníčko nebo cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
Nedohodnou-li se rodiče, který z nich dítě při právním jednání zastoupí, rozhodne soud na návrh
rodiče, který z rodičů bude za dítě právně jednat a jakým způsobem (§ 892 NOZ ).

Jméno, příjmení a datum narození účastníka akce, jehož/jejíž osobní údaje bude DDM zpracovávat

Podpis účastníka akce (v případě nezletilého účastníka podpis zákonného zástupce)
Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci
nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby.
Stanovuje Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
V

Dne

 V případě nevyplnění pole pro souhlas/nesouhlas se považuje za NESOUHLAS.

