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PŘIHLÁŠKA PRO DOSPĚLÉ
Školní rok:
Název zájmového útvaru:
Jméno, příjmení:
Rodné číslo:

Státní občanství:

Bydliště:
PSČ:
E-mail:
Telefon, mobil:
Zdravotní stav, obtíže:
Zdravotní pojišťovna:

Nevyplňovat!!!
Datum zahájení ZÚ:

Datum ukončení ZÚ:

Svým podpisem stvrzuji, že mám zájem navštěvovat zájmový útvar v DDM TREND Roudnice n. L. dle platného
rozvrhu hodin. Prohlašuji, že jsem seznámen/a s vnitřním řádem DDM TREND a souhlasím s jeho obsahem. Zavazuji
se v určeném termínu uhradit poplatek za zájmový útvar, a to převodem na účet DDM TREND č. 11 03 64 71/0100
nebo v hotovosti do pokladny DDM.

V Roudnici n. L. dne:

Podpis:

Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L.

Jungmannova 667, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 46773584
www.ddmtrend.cz
Telefon/mobil: 739 642 906; 606 663 745; e-mail: ddm.trend@centrum.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zpracováním osobních údajů mých/mého dítěte za účelem zájmového vzdělávání v DDM
TREND Roudnice n. L.
Osobní údaje budou použity pouze pro účely hlavní činnosti DDM Trend a administrativní činnosti s ní
spojené. Údaje nebudou poskytovány třetím stranám, s výjimkou kontrolních orgánů (např. Česká školní
inspekce) a dále budou archivovány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.
Souhlasím se zpracováním údajů o zdravotní pojišťovně mé/mého dítěte a údajů o zdravotních potížích či
dalších skutečnostech, a to v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví mého/mého dítěte i dalších
účastníků zájmového vzdělávání. Souhlasím se zpracováním kontaktních údajů (telefon, e-mail) pro účely
komunikace se mnou, jakožto účastníkem/zákonným zástupcem účastníka zájmového vzdělávání,
a případné zasílání pokynů k účasti.
Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o svých právech a povinnostech ve vztahu k osobním údajům.
Tento souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.
V Roudnici nad Labem dne:

Podpis účastníka/zákonného zástupce:

Souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií a videozáznamů
Souhlasím s pořizováním fotografií, videozáznamů a dalších audiovizuálních výstupů zachycujících mě/mé
dítě v průběhu zájmového vzdělávání a jejich dalším použitím za účelem propagace a činnosti DDM TREND
Roudnice n. L. Výstupy mohou být využity v tištěné i elektronické podobě, zejména pak na webových
stránkách DDM TREND Roudnice n. L., facebookových stránkách DDM TREND Roudnice n. L. a v místních,
regionálních či celostátních médiích.
Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o svých právech a povinnostech ve vztahu k osobním údajům.
Tento souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.
V Roudnici nad Labem dne:

Podpis účastníka/zákonného zástupce:

