PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU NA
ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace,
U Bažantnice 1794/1, Karviná Nové-Město 735 06
http://www.juventus.cz

Středisko: Centrum

Základní údaje účastníka
Jméno

Příjmení

Státní občanství

Rodné číslo

Ulice, čp.

Město, část, PSČ

Škola

Zdrav. poj.

První zákonný zástupce
Jméno a příjmení

Telefon

Adresa
Druhý zákonný zástupce
Jméno a příjmení

Telefon

Adresa
Kontaktní informace pro zasílání rychlých zpráv, informací, změn…
Mobil

Tel. škola/zaměstnání

Tel. Domů
Novinky

e-mail
ANO

NE
Zájmový kroužek

Kód, Název
Dny schůzek
Zahájení kroužku

Ukončení kroužku

Variabilní symbol

Poznámka
Upozornění na zdravotní stav účastníka, zdravotní způsobilost, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění a jiná sdělení

Dítě (do 15 let) bude po skončení kroužku (akce) odcházet

Samostatně

V doprovodu

Prohlášení rodičů (zákonných zástupců)
Souhlasím se členstvím dítěte v uvedeném zájmovém útvaru (dále jen ZÚ) a umožním mu účast na pravidelné činnosti. Jsem seznámen(a) s tím, že
zápisné je hrazeno pololetně (1. pololetí trvá od 17. 09. 2018 do 15. 12. 2018 ; 2. pololetí trvá od 03. 01. 2019 do 16. 06. 2019 ) složenkou nebo převodem na
účet č.: 40839791/ 0100 vedeného u KB Karviná. Při bezhotovostní platbě je nutné uvést variabilní symbol účastníka. Zápisným je míněna úplata za
zájmové vzdělávání účastníků. Beru na vědomí, že zaplacený poplatek se nevrací (s výjimkou vážných zdravotních důvodů apod., a to na základě
písemné žádosti). V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny (místo, den, doba činnosti ZÚ). Svým podpisem stvrzuji, že jsem se
seznámil(a) s obsahem Vnitřního řádu KSVČ Juventus, který je zveřejněn v elektronické podobě na www.juventus.cz a v tištěné podobě na ve veřejně
dostupném místě příslušného centra. Dále stvrzuji, že moje dítě je zdravotně způsobilé ZÚ navštěvovat a nemá žádná zdravotní omezení ve vztahu
k prostředí a obsahu činnosti. Beru na vědomí, že organizace neručí za odložené věci mimo určená místa. V době státních svátků a školních prázdnin
se pravidelná činnost ZÚ nekoná.

V

dne
Podpis rodiče (zákonného zástupce),
případně dospělého účastníka

Na základě jakých právních důvodů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?
Přihláška číslo ................................ ze dne ............................
Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ: 00847925 se sídlem U Bažantnice 1794/1, 735 06 Karviná Nové Město bude osobní údaje
účastníka zpracovávat na základě níže uvedených právních důvodů:
Účastník
Adresa

Jméno a příjmení

Datum narození

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

Právní důvod

Oprávněný zájem

Právní důvod

Oprávněný zájem

Záznamy kamerového systému
Účel zpracování

Záznamy kamerového systému pořizované za účelem bezpečnosti a ochrany majetku.

Rozsah osobních
údajů

jméno a příjmení, video nahrávky

Doba zpracovaní

1 rok 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

rodné číslo, jméno a příjmení, pohlaví, adresa, telefon, mobilní telefon, emailová adresa, zdravotní znevýhodnění, zdravotní pojišťovna, jméno a
příjmení zákonného zástupce, telefon zákonného zástupce, adresa zákonného zástupce

Doba zpracovaní

2 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání

Právní důvod

Plnění smlouvy

Školní matrika
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, mobilní telefon, emailová adresa, typ a název školy, zdravotní znevýhodnění,
jméno a příjmení zákonného zástupce, telefon zákonného zástupce, adresa zákonného zástupce

Doba zpracovaní

10 let od data přihlášení do zájmového vzdělávání

Právní důvod

Právní povinnost

Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů
Přihláška číslo............................ze dne .........................
Uděluji organizaci Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČ: 00847925 se sídlem U Bažantnice 1794/1, 735 06 Karviná Nové Město
(dále jen "Správce") souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka pro níže uvedené účely a v uvedeném rozsahu:
Účastník
Adresa

Jméno a příjmení

Datum narození

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

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 Karviné dne

Podpis zákonného zástupce ___________________________________

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.

