Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
M. Majerové 23/1722, 708 00 Ostrava-Poruba
tel. 596 953 661, e-mail: reditel@ddmporuba.cz, www.ddmporuba.cz

PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU NA ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018
Název ZÚ………………………………………………………………………………………………………………………….
Cena ZÚ ……………………………….

Základní údaje účastníka
Jméno a příjmení……………………………………………………..………………………..………………
Datum narození…………………………………

RČ……………………………………………….

Ulice…………………………………………..… Město, PSČ……………

Státní občanství…………

Škola……………………………………………

Zdravotní pojišťovna……………………………

Tel. na dítě……………………………………..

E-mail na dítě……………………………………

Zákonný zástupce
Jméno a příjmení…………………………….…

Telefon…………………………………...........................

Adresa…………………………………………

E-mail………………………………….............................

Upozornění na zdravotní stav účastníka, zdravotní způsobilost, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění a jiná sdělení:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zdravotní nebo jiné znevýhodnění (podpůrná opatření nebo diagnostika PPP): …………………………………………………..

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 (ZÚ), příslušnou úhradu za ZÚ uhradím do 31.10.2017. Beru na vědomí,
že se účastníkem ZÚ dítě stává až po zaplacení úhrady ZÚ a pokud k zaplacení zápisného nedojde, bude zájemce o ZÚ z kroužku
vyloučen. Stejné následky může mít i pozdní úhrada ZÚ. Beru na vědomí, že zaplacený poplatek se nevrací (s výjimkou vážných
zdravotních důvodů nebo přestěhování).
Seznámil jsem se a budu respektovat školní vzdělávací program, vnitřní a provozní řád DDM. Beru plnou zodpovědnost za dítě během
cesty do ZÚ a zpět. Pokud dítě vyžaduje zvláštní zacházení s ohledem na svůj zdravotní stav, nebo pokud dítě má zdravotní komplikace,
je zákonný zástupce povinen o tom informovat DDM tak, aby dítě nebylo ohroženo na svém zdraví. Jako zákonný zástupce dítěte beru
plnou zodpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením důležitých informací o zdravotním stavu dítěte.
V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny zájmových útvarů (místo, den, doba činnosti ZÚ, pedagog). Přerušení
docházky nebo absenci v ZÚ oznámím písemně vedoucímu ZÚ. Souhlasím s tím, že některé výrobky členů ZÚ si DDM může ponechat
pro vlastní potřebu. Beru na vědomí, že organizace neručí za odložené věci. V době svátků a školních prázdnin se činnost ZÚ nekoná.
Činnost ZÚ probíhá od 18.9. do 15.6. školního roku.
Souhlasím se zasíláním nabídek akcí DDM a informací o činnosti ZÚ na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Tyto nabídky nejsou
obchodním sdělením ve smyslu ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a proto
jejich zasílání nepodléhá režimu § 7 citovaného zákona. Zákonný zástupce dítěte má však vždy možnost kdykoliv a bezplatně právo
odvolat poskytnutý souhlas se zasílám nabídek akcí DDM a informací i činností ZÚ, a to jakoukoliv formou.
Poučení o osobních údajích:
Souhlasím s tím, že pořízené fotografie a videa mohou být zveřejněny a použity pro vlastní propagaci DDM. S údaji poskytnutými v
přihlášce je nakládáno podle zákona o ochraně osobních dat.
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Rozsah a účel zpracování osobních údajů
DDM zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém to po DDM vyžaduje zvláštní právní předpis, kterýmže zde zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, a to za účelem vedení školních matrik podle § 28 odst. 1 a odst. 3 citovaného zákona.
Doba zpracování osobních údajů
DDM zpracovává osobní údaje v rozsahu uvedeném v přihlášce po dobu 10 let.
Způsob zpracování osobních údajů
DDM osobní údaje zpracovává i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů a to samo
bez účasti třetí osoby ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů, následek odmítnutí
Poskytnutí osobních údajů v rozsahu přihlášky je dobrovolné v tom smyslu, že dítě není povinno účastnit se aktivit pořádaných DDM
a zákonný zástupce tak není povinen dítě přihlásit do těchto aktivit. Pokud se však zákonný zástupce dítěte rozhodne dítě přihlásit do
aktivit vedených DDM a DDM takové dítě přijme, vznikají DDM podle z.č. 561/2004 Sb., školský zákon povinnosti, v jejichž důsledku
musí DDM zpracovávat osobní údaje o dětech a jejich zákonných zástupcích v rozsahu podle § 28 odst. 3 z.č. 561/2004 Sb., školský
zákon.
Těmito povinnými údaji jsou: jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo
studentovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu
pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o zdravotní
způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání; údaje o
znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních
poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školským zařízením v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení
školského poradenského zařízení; jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území
České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je podmínkou přijetí dítěte do všech aktivit pořádaných DDM.
Poskytnutí zbývajících osobních údajů je závislé pouze na vůli zákonného zástupce dítěte a DDM předáním těchto údajů nepodmiňuje
poskytování svých služeb resp. DDM nežádá od zákonných zástupců poskytnutí jiných osobních údajů než těch, jejichž zpracování
vyžaduje zvláštní zákon.
Souhlas s poskytnutím citlivých údajů
DDM ve smyslu § 4 písm. b) ZOOÚ zpracovává i citlivé osobní údaje, kterými jsou dle § 28 odst. 3 písm. c) a d) z.č. 561/2004 Sb., školský
zákon údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo
vzdělávání, a případně i údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16, údaje o mimořádném nadání, údaje o
podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školským zařízením v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření
uvedených v doporučení školského poradenského zařízení.
Ke zpracování a dalšímu nakládání s těmito citlivými údaji však DDM potřebuje souhlas zákonného zástupce dítěte, bez kterého
nemůže s těmito údaji nakládat. Současně zpracovávání těchto údajů vyžaduje na DDM zvláštní právní předpis, proto platí, že pokud
tento souhlas nebude dán a nebo bude odvolán, je DDM povinno dítěti služby neposkytnou a nebo jejich poskytování ukončit.
Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny
Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze zaměstnancům DDM, osobám oprávněným na základě jiných právních předpisů (např. orgánům
dozoru, ústředním orgánům státní správy apod.).
Přístup subjektu údajů k informacím (§ 12 ZOOÚ)
DDM je povinno zákonného zástupce na jeho žádost písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou osobní údaje
dítěte a zákonného zástupce zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje
zpřístupněny. Přesný rozsah informace definuje § 12 odst. 2 ZOOÚ. DDM má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Ochrana práv subjektu údajů (§ 21 ZOOÚ)
Zákonný zástupce, který se domnívá, že DDM provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou zákonného
zástupce či dítěte nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
požádat DDM o vysvětlení a požadovat, aby DDM odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost oprávněná, DDM neprodleně závadný stav odstraní. Zákonný zástupce má rovněž
právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů zákonného zástupce
či dítěte jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle občanského zákoníku.
Podpisem této přihlášky zákonný zástupce dítěte výslovně dává svůj souhlas se zpracováním výše uvedených citlivých údajů o dítěti.
Pokud jde o rozsah, dobu, účel a způsob zpracování citlivých údajů, platí, co je uvedeno výše v této přihlášce.

V Ostravě dne……………………………………………

Podpis rodičů (zákonných zástupců)…………………………….
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