PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU NA ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021
DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 798, web: www.ddmrozmaryn.cz
Email : reditelka@ddmrozmaryn.cz
NÁZEV KROUŽKU

DNY A ČAS SCHŮZEK
PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

SO

NE

OD______________ HOD DO _______________ HOD
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA ZÚ
Jméno:

Příjmení:
Datum narození:

Telefoní číslo (mobil):
BYDLIŠTĚ (ULICE, MĚSTO, PSČ)

Souhlasím se členstvím v uvedeném zájmovém útvaru. Beru na vědomí, že zaplacený poplatek se nevrací (s
výjimkou vážných zdravotních důvodů). Vyžádané údaje budou zpracovány na základě nezbytných údajů pro
plnění smlouvy a z oprávněného zájmu

V Litoměřicích dne _______________
Podpis _________________________
POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ PRO VEDOUCÍHO ZÚ
Jméno a příjmení:
Zájmový útvar:
Datum zaplacení:
Částka:

RAZÍTKO A PODPIS PŘÍJEMCE

Výňatek z vnitřního řádu Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice
1. Účastník zájmového vzdělávání, v případě nezletilosti zákonný zástupce účastníka,
stvrzuje svým podpisem, že je zdravý a nemá skryté zdravotní potíže, bere plnou
zodpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací. Dále, že
uhradí škody, které způsobí z nedbalosti, nekázně a jiných důvodů. Za cestu nezletilých
účastníků do kroužku a zpět berou zodpovědnost jejich zákonní zástupci (odpovědné osoby).
2. Členem zájmového útvaru (kroužku, kurzu) se stane ten, kdo odevzdá řádně vyplněnou
přihlášku a zaplatí úplatu zájmového útvaru v daném termínu.
3. Pravidelná zájmová činnost probíhá po dobu školního roku. O prázdninách a v době svátků se
pravidelná zájmová činnost nekoná.
4. V případě, že je zájmový útvar označen jako klub, jsou odchody a příchody v průběhu
provozní doby řešeny individuálně, a je o nich veden časový záznam s podpisem účastníka.
5. DDM Rozmarýn si vyhrazuje právo použít výtvory účastníků zájmového vzdělávání
k prezentaci na výstavách a soutěžích. V této souvislosti bude organizátorovi konkrétní akce
poskytnuto jméno, příjmení a věk autora práce.
6. DDM si vyhrazuje právo ponechat si určitý počet výrobků členů kroužků a kurzů (keramika,
výtvarné práce atd.) pro vlastní potřebu.
7. V případě reprezentace ZÚ na soutěži bude organizátorovi pro jeho potřeby poskytnuto
jméno, příjmení a věk účastníka. Vyslání podléhá schválení ředitele DDM Rozmarýn.
8. Ve všech prostorách DDM se nekouří. Do prostor DDM a jeho okolí je zákaz nošení,
držení, distribuce a požívání návykových a psychotropních látek. Zákaz vstupu platí i pro
osoby, které jsou pod vlivem těchto návykových a psychotropních látek. V prostorách DDM a
jeho okolí udržují návštěvníci pořádek, neničí zařízení, chovají se slušně a ukázněně.
9. Nedoporučuje se nosit cenné předměty (mobilní telefony atd.) a větší finanční obnosy. Je-li
nezbytné mít cenné předměty (mobilní telefon atd.) u sebe, mohou si je účastníci uschovat
prostřednictvím vedoucího kroužku, kurzu u pedagogické služby DDM v uzamykatelné
skříňce. Pokud tak neučiní, za jejich ztrátu nenese vedoucí ani DDM odpovědnost.
10. Účastníci jsou povinni dodržovat řády jednotlivých učeben. V případě, že činnost probíhá
mimo budovu DDM (tělocvična, bazén, hřiště apod.) řídí se i vnitřním řádem uvedeného
zařízení.
11. V případě hrubého porušení vnitřního řádu DDM může být účastník zájmového
vzdělávání vyloučen. Účastník nebo jeho zákonný zástupce stvrzují svým podpisem, že
se seznámili s vnitřním řádem DDM. Celé znění vnitřního řádu naleznete na našich
stránkách: www.ddmrozmaryn.cz.

Podpis: ________________________

Na základě jakých právních důvodů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?
Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, IČ: 62769693 se sídlem Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice bude osobní údaje účastníka zpracovávat
na základě níže uvedených právních důvodů:
Účastník
Jméno a příjmení: _______________________________________________________ Datum narození: ____________________________
Adresa: __________________________________________________________________
Archivace účetnictví
Účel zpracování: Údaje nezbytné pro naplnění povinnosti archivovat účetní podklady
Rozsah osobních údajů:jméno a příjmení, bankovní spojení
Doba zpracovaní: 5 let od data přihlášení do zájmového vzdělávání
Nezbytné údaje pro činnost
Účel zpracování: Informace nutné k adekvátnímu zajištění péče o účastníky zájmového vzdělávání
Rozsah osobních údajů: jméno a příjmení, mobilní telefon, emailová adresa, datum narození
Doba zpracovaní: 2 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání
Právní důvody: Plnění smlouvy

Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů
Uděluji organizaci Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, IČ: 62769693 se sídlem Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice (dále jen "Správce")
souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka pro níže uvedené účely a v uvedeném rozsahu:
Propagační aktivity
Účel zpracování: Veřejná propagace činností Správce v zájmovém vzdělávání (publikace na internetových stránkách a v tištěných materiálech)
při organizaci zájmového vzdělávání
Rozsah osobních údajů: fotografie, video nahrávky
Doba zpracovaní: 3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za tímto účelem:
ANO
NE

Souhlas pro přímý marketing
Účel zpracování:Kontaktování a zasílání nabídek služeb (pozvánky na akce pořádané Správcem, nabídky kurzů, akcí, táborů apod. pořádaných
správcem) a to i na elektronické kontakty Klienta ze strany Správce
Rozsah osobních údajů: telefon, mobilní telefon, emailová adresa
Doba zpracovaní: 3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za tímto účelem:
ANO
NE
Potvrzuji, že zvolením ANO výše vyjadřuji své svobodné, konkrétní a jednoznačné svolení ke zpracování osobních údajů účastníka a že jsem byl
Správcem řádně informován o všech okolnostech zpracování osobních údajů a těmto okolnostem rozumím.
Jméno a příjmení: _______________________________________________
Adresa: _________________________________________________
V Litoměřicích dne __________________________________________

Podpis ___________________________________

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uděleného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
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) a nejste povinna/povinen údaje Správci za výše uvedenými účely poskytnout – jejich poskytnutí je zcela dobrovolné.
V případě, že uplyne doba zpracování osobních údajů stanovená výše nebo bude odvolán tento souhlas, Správce provede výmaz osobních údajů, ledaže by měl
povinnost údaje dále zpracovávat dle zvláštních právních předpisů nebo oprávněný zájem na jejich zpracování (například pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků Správce). Správce po ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních údajů, které zpracovává, vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou
míru s ohledem na legitimní účely jejich zpracování.

