Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek – Místek, příspěvková org.
739 95 Bystřice
Tel. 558 558 275 – 277, mobil: 724 061 600, 733 113 738, 739 433 567
e-mail: info@ddmbystrice.cz, www.ddmbystrice.cz

Závazná přihláška - na akci ………………..…………..……
Termín: .......................................................................................................................................
Jméno a příjmení dítěte: ...........................................................................................................
Datum narození:………………………..………ZP: ………………tř.: ..……………………
Bydliště: .......................................................................................................................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………...................................................
E-mail na rodiče: ........................................................................................................................
Mobil na rodiče: .........................................................................................................................
Dítě bude odcházet domů:

samo ANO - NE

s doprovodem (kdo si dítě vyzvedne) …………………….....................................................
Dítě je:

plavec

částečný plavec

neplavec

Já pan/paní …………………………………………………., zákonný zástupce dítěte/žáka
dávám výslovný souhlas ke zpracování těchto osobních údajů mých a o mém dítěti.
Jsem si vědom zdravotního stavu svého syna (dcery) a odevzdám vedoucí akce:
•
•
•

•

Průkaz zdravotní pojišťovny (postačující je i fotokopie).
Prohlášení zákonných zástupců dítěte (nejeví známky akutního onemocnění, nepřišel
do styku s infekčním onemocněním, není nařízeno karanténní opatření).
Případné informace o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh či účast na
mimoškolní akci.
Případné informace o osobních lécích syna (dcery).

Souhlasím se zveřejněním fotografií mého dítěte pořízených během akce na webových
stránkách, nástěnkách, publikacích, prezentaci DDM pokud nebude podobizna dítěte spojena s
jeho jménem a to pro účel propagace DDM.
ANO - NE
Souhlas poskytuji na dobu určitou a tou je doba existence právní subjektivity správce.
Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů,
o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, o
právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Odvoláním souhlasu nezaniká právo
správce (DDM Bystřice) na zpracovávání výše uvedených osobních údajů před odvoláním souhlasu.
Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že DDM provádí zpracování
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedenou
instituci o vysvětlení, požadovat, aby DDM odstranil takto vzniklý stav.

V ………..…………dne…….……..

podpis zákonného zástupce dítěte

