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Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, 

okr. Frýdek - Místek, příspěvková organizace, 739 95 

tel. 558 995 275 - 7, mobil: 724 061 600, 733 113 738, 739 433 567 

web.ddmbystrice.cz     e-mail: info@ddmbystrice.cz 
 

Přihláška do zájmového útvaru / kurzu 

na školní rok 2021/22 

 
Údaje jsou vyžadovány v souladu s §28 odst3, zákona 561/2004Sb. - Školský zákon.  

Osobní údaje jsou uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ochraně údajů 

 

 

 

Název ZÚ/kurzu: .……………………………………………………………………………..…..…….…….... 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………….………... 

 

Škola: …………………………………………………Třída: ….……….Zdrav. pojišťovna:…….….……… 

 

Bydliště: ……………………………………………………Telefon dítěte: ……………….……..…………… 

 

Datum narození: …………………………. Rodné číslo: ……………….. Státní občanství: ………….……. 

 

Zákonný zástupce (otec/matka): ………………………………….…………………...……….………...……. 

 

Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tel./mobil ………………………………………………..e-mail:……..………….…………………………….  

 

Vypisuje DDM vstup do ZÚ ……….…………. výstup ze ZÚ ………………..……… 

 

Prohlašuji, že zdravotní stav přihlášeného umožňuje jeho účast na zvolených aktivitách       ANO  -   NE 

 

Zdravotní postižení nebo jiné zdravotní znevýhodnění:              ANO  -   NE 

 

………………………………………………………………………………………………….…………….….. 

(Nehodící se škrtne, pokud ANO – specifikovat) 

 

Prohlášení rodičů (zákonných zástupců): 

Prohlašujeme, že dítěti umožníme docházku do ZÚ a v případě onemocnění dítě omluvíme.  

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Vnitřním řádem, ŠVP DDM. 

Při předčasném opuštění ZÚ požádáme o uvolnění písemnou žádostí. Za cestu do ZÚ a zpět berou za dítě  zodpovědnost rodiče. 

Bereme na vědomí, že dítě je řádným členem výše uvedeného ZÚ až po zaplacené úhradě, kterou uhradíte nejpozději  

do 24. 10. 2021 na bankovní účet 1734415349/0800 (VS=číslo ZÚ do zprávy – jméno a příjmení dítěte), nebo v DDM. 

Do ZÚ dochází pravidelně a včas podle rozvrhu zájmové pravidelné činnosti.  

Do zařízení nevnáší žádné cenné předměty a větší částky peněz. Za jejich ztrátu zařízení nezodpovídá.  

Dodržuje vnitřní řád DDM a respektuje pokyny vedoucího ZÚ a pracovníků DDM. 

Zápisné je placeno na období školního roku. Výjimečně kurzy. 

ZÚ pracují zpravidla od 1. 10. do 31. 5. daného roku. V období školních prázdnin a státních svátků ZÚ nepracují. 

Zápisné se nevrací! Pouze v závažných případech je možno se dohodnout s ředitelkou DDM (dlouhodobé onemocnění, stěhování - musí 

být podloženo) 
 

Pokračování prohlášení a podpis viz druhá strana
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Souhlas se zpracováním osobních údajů: 

 

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas správci Domu dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. 

Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 739 95 (dále jen „DDM“) ke shromažďování, 

zpracovávání a evidenci níže uvedených osobních údajů o mém dítěti ve smyslu evropského 

nařízení GDPR a směrnice DDM ohledně zpracování osobních údajů. 

 

 

Osobní údaj Účel zpracování  

 

Fotografie žáka, 

videozáznamy 

Webové stránky DDM Bystřice, nástěnky v DDM, 

publikace DDM, prezentace činnosti DDM 

ANO - NE 

Jméno, příjmení, 

třída, dosažené 

výsledky 

Informování o akcích DDM (soutěže, olympiády, 

sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu DDM, v 

propagačních materiálech a publikacích DDM, ve 

výročních zprávách a na nástěnkách a v jiných veřejně 

dostupných prostorách DDM. 

ANO - NE 

Jméno, příjmení, 

třída, datum 

narození, bydliště 

Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením 

v souvislosti s organizací výjezdních aktivit DDM. 

ANO - NE 

Jméno, příjmení, 

e-mail zákonného 

zástupce 

Zasílání informací o dostupných aktivitách školy (např. 

besedy, prezentační aktivity, otevřené hodiny pro zákonné 

zástupce) 

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 …………………………… 

 

 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………….…………………..………………  

 

 

 

 

Podpis zákonného zástupce: ………………………..……………… 
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