PŘIHLÁŠKA

datum přijetí přihlášky

do zájmového kroužku/kurzu ve školním roce 2021/2022
( vyplní pracovník DDM)

název kroužku/kurzu:
jméno a příjmení:

rodné číslo:

bydliště:

PSČ:

škola:

státní občanství:
*

zdravotní způsobilost:

způsobilý

z kroužku odchází:

sám/a

toto nevyplňují studenti VŠ a nestudující/dospělí

omezení:
s doprovodem

jméno zákonného zástupce:
bydliště zákonného zástupce:
telefon:

e-mail:

vlastnoruční podpis zákonného zástupce:
Seznámil jsem se s vnitřním řádem DDM Strakonice
-------------------------------------------------------------------------------------Milé děti, vážení rodiče a přátelé, dostáváte novou přihlášku do kroužků a kurzů DDM Vodňany
pro školní rok 2021/2022. O informace požádejte pedagogy volného času,
nebo volejte na kontakty v nabídce na druhé straně.
Podrobné informace a nabídka na webu: www.ddmvodnany.cz
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Během léta a září přijímáme přihlášky. V září probíhají informační schůzky, kde se stanovují termíny jednotlivých
kroužků a kurzů.
Svým podpisem na přihlášce se rodiče zavazují zaplatit zápisné po zahájení kroužku.
Platbu je možné provést hotově, nebo převodem na bank. účet 180704039/0300
Variabilní symbol najdete na webu u vybraného kroužku či kurzu.
V odůvodněných případech může být úplata za kroužek snížena, a to po doložení náležitých dokladů.
V případě, že člen přestane do kroužku či kurzu docházet z vlastního rozhodnutí,
nebo je z kroužku vyloučen, úplata se nevrací.

Na základě jakých právních důvodů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?
Dům dětí a mládeže, Strakonice – pobočka DDM Vodňany, IČ: 60650834 se sídlem Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice,
bude osobní údaje účastníka zpracovávat na základě níže uvedených právních důvodů:
Školní matrika/žáci a studenti MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ
Účel zpracování:

vedení školní matriky podle §28 zákona č. 561/2004 (školský zákon)

Rozsah osobních údajů:

rodné číslo, jméno a příjmení, pohlaví, adresa, státní občanství, telefon, emailová adresa,
typ a název školy, zdravotní znevýhodnění

Doba zpracování

10 let od data přihlášení do zájmového vzdělávání

Právní důvod Právní povinnost

Plnění smlouvy/studenti VŠ, nestudující/dospělí
Účel zpracování:

Informace nutné k adekvátnímu zajištění péče o účastníky zájmového vzdělávání

Rozsah osobních údajů:

rodné číslo, jméno a příjmení, pohlaví, adresa, telefon, emailová adresa, dravotní
znevýhodnění

Doba zpracování

2 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání Právní důvod Právní povinnosti
www.ddmstrakonice.cz/ochranaosobnichudaju

