
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PLANÁ, náměstí Svobody 51, 348 15 Planá, IČO: 75005581 
PŘIHLÁŠKA do zájmového vzdělávání 

 ŠKOLNÍ ROK   2022-2023 

 

název kroužku: _____________________________________________________________________________ 

 

jméno a příjmení: ___________________________________________________________________ 

 

datum narození: ____________________rodné číslo: ______________ zdrav.pojišťovna:__________  

 

třída: ________________ škola: ___________________________ státní občanství:_______________  

 

bydliště: ___________________________________________________________________________  

  

telefon (rodiče, zákonný zástupce): ______________________________________________________ 

 

email: _____________________________________________________________________________  

  

U svého dítěte upozorňuji na (alergie, léky,omezení..): ______________________________________ 

 

 ÚČAST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NA INFOSCHŮZCE JE U NĚKTERÝCH KROUŽKŮ 

POVINNÁ!!!!!!! 

 DBEJTE NA TO, ABY DĚTI DOCHÁZELY DO KROUŽKŮ VČAS.  

 NEOMLUVENÁ ABSENCE MŮŽE VÉST K VYŘAZENÍ Z KROUŽKU. 

 VĚNUJTE POZORNOST ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU A VNITŘNÍMU ŘÁDU 

UMÍSTĚNÝM V DDM NEBO NA STRÁNKÁCH ŠKOLY. 

 Poplatek za kroužek je celoroční. 

 Poplatek je hrazen bankovním převodem. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 

Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále je „GDPR“ dle zák. č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen  

ZOOÚ) a o změně některých zákonů. Svým podpisem udělujete provozovateli volnočasových aktivit, jakožto 

správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce. Osobní údaje 

budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou archivovány. Na základně tohoto souhlasu se 

vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaných volnočasových aktivit. Jedná se o údaje, které jsou pro nás v 

případě a organizaci tábora nezbytné v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce 

(zdravotní zařízení, atd.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro 

nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění volnočasových aktivit, za účelem poskytnutí 

relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Díky tomuto souhlasu vám budeme moci zasílat relevantní 

informace, týkající se našich aktivit. Údaje smí být využity k vypracování statistik.  

Na mou žádost budou údaje z databáze vyřazeny. Stejně tak souhlasím s použitím  

fotografií a videí z kroužků, jako součásti propagačních materiálů a aktivit DDM. 

 

„Zmocňuji tímto provozovatele (Dům dětí a mládeže Planá – Základní škola Planá, příspěvková 

organizace) ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům. 

 

Byl jsem seznámen s obsahem vnitřního řádu podle par. 30 školského zákona 

 

Datum podpisu: Podpis zákonného zástupce: 


