DŮM

DĚTÍ

A

MLÁDEŽE

Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01

PŘÍBRAM
www.ddmpribram.cz

PŘIHLÁŠKA DOSPĚLÝCH DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU / KURZU
……………………………………………………

název kroužku

……………………..

………………………….

den

hodina (od-do)

…………………………………

školní rok

Jméno a příjmení : ……….………………………………………………………………… Rodné číslo : …………………………………….
Datum narození : ………………………… Bydliště : ………………………………………………………………. PSČ : ……………………
Zdravotní pojišťovna : ……………… Telefon : ………………………………..e-mail : ……………………………………………………….
Všechny uvedené údaje jsou určeny pouze pro vnitřní potřebu DDM Příbram.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Domu dětí a mládeže Příbram, se sídlem Pod Šachtami 294, Příbram IV, PSČ 260
01, IČO: 61904449, coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním mých osobních údajů.
Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679, dále jen GDPR) a to na výše uvedenou dobu od udělení souhlasu, příp. do
odvolání tohoto souhlasu.
DDM Příbram je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím určeného zpracovatele. Osobní
údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům DDM Příbram, či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře
nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat.
Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl Domem dětí a mládeže Příbram informován o svých právech
a povinnostech, zejm. o svém právu :
1. na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),
2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR),
3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17
GDPR),
4. na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR),
5. na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR),
6. na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce
(čl. 21 GDPR),
7. podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR).
Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře je zcela dobrovolné.

……………………………………………………
podpis vedoucího kroužku

……………………………
datum

…………………………………………………
podpis účastníka kroužku / kurzu

Informace vedení DDM Příbram :
 Přihlášku odevzdejte úplně vyplněnou a podepsanou vedoucímu kroužku nebo pracovníkovi DDM.
 DDM má vydán Vnitřní řád, který je umístěn v prostorách DDM, s jeho zněním se seznámí všichni účastníci kroužků.
 Kurzovné (za kroužek nebo kurz) je třeba uhradit vcelku; pokud účastník svou činnost předčasně ukončí, platba
se nevrací - výjimky povoluje ředitel DDM.
 U druhého a dalšího kroužku platí účastník poloviční kurzovné.

