Klub přátel ICM, z.s., Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na letní kemp:
TERMÍN: …………………………
MÍSTO: …………………………
CENA:
zdarma
Jméno a příjmení :..................................................................……………………………třída (letos navštěvovaná) : ..................
Datum narození :........................................... místo narození :.................………………….……………zdr. pojišťovna:…………….
Bydliště : ..............................................................................………………………………………………………….PSČ :………………………
e- mail ČITELNĚ :………………………………………….…………………………………………….telefon:…………..……………………………………….
Jméno a příjmení zákonného zástupce : ……………....................................................…mobil ………………….……………………..

Informace od zákonných zástupců dětí:
Trpí-li dítě nějakou nemocí, poruchou či alergií, je zákonný zástupce povinen toto uvést zde:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nebude-li zde nic uvedeno, dítě bude považováno za zdravé a bude vedeno v normálním pedagogickém
a stravovacím režimu (bez diet).

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů, dále je „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen
ZOOÚ) a o změně některých zákonů. Svým podpisem udělujete provozovateli tábora, jakožto správci
osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce. Osobní údaje
budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou archivovány.
Na základně tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného letního kempu. Jedná se o
údaje, které jsou pro organizaci kempu nezbytné, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat
oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje
budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění letního kempu, za
účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Díky tomuto souhlasu vám budeme
moci zasílat relevantní informace, týkající se našeho kempu. Údaje smí být využity k vypracování statistik.
Na vaši žádost budou údaje z databáze vyřazeny. Stejně tak souhlasíte s použitím fotografií a videí z tábora,
jako součásti propagačních materiálů a aktivit Klubu přátel ICM, z.s..
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„Zmocňuji tímto provozovatele letního kempu (Klub přátel ICM, z.s.) zpracování osobních údajů ve výše
uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.“

................................................….

...…….……...........................................………….

datum

podpis zákonného zástupce

................................................….

…..................................................………………

datum

podpis a razítko předsedkyně spolku

Přihláška se stává závaznou po podepsání účastníka nebo zákonného zástupce dítěte!

Přihlášku odevzdejte obratem na Informační centrum pro mládež,
Masarykovo náměstí 21, 686 01 Uherské Hradiště

Informační schůzka se uskuteční v …………………………………….
dne …………………….. v …………… hodin.

Tábor je realizován za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
v rámci výzvy „Letní kempy 2021“ e.č. 0276/12/KEMP/2021.
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