ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
SE ZAMĚŘENÍM NA FLORBAL
20. – 24. 8. 2018, Hradec Králové (tělocvičny SH Třebeš, ZŠ M. Horákové)
DDM Nová generace, Na Kotli 1201, Hradec Králové, 500 09, mobil: 608 700 227

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Kontaktní údaje po dobu trvání akce
Telefon:

Rodné číslo:
Mobilní čísla:

E-mail:
Zdravotní pojišťovna:
Úrazové pojištění:
ano
ne Číslo pojistky:
Prohlašuji, že mé dítě dovede – nedovede dobře plavat
Upozorňuji, že mé dítě

(vypsat příp. alergie, užívání léků, apod.)

Poznámky rodičů
(specifika dítěte, oblíbené/neoblíbené činnosti...)

Kód ZP:

Specifické podmínky
V případě onemocnění dítěte (po domluvě se zdravotníkem), nebo v případě
závažných kázeňských problémů, zajistím v nejkratší možné době jeho odvoz ze
florbalového soustředění.
Rodiče jsou seznámeni s informacemi o florbalovém soustředění, s finančními
podmínkami a dalšími podmínkami uvedenými v přiložených informacích.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) si Vás
dovolujeme informovat, že o Vaší osobě a o osobě Vašeho dítěte zpracováváme osobní
údaje, které jste nám poskytl/a.
Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování
Vašich osobních údajů, je DDM Nová generace, IČ: 71341404 se sídlem Na Kotli 1201, 500 09
Hradec Králové (dále jen „správce“). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla,
osobně, prostřednictvím telefonu na čísle 608 700 227 nebo prostřednictvím e-mailu na
adrese info@ddmng.cz.

Osobní údaje zpracováváme za účelem evidence v systému zájmových kroužků DDM
Nová generace, a to na základě oprávněného zájmu správce z titulu zákonné povinnosti.

V ………………………………. dne ………………2018
podpis rodičů

Přihlášku odevzdejte prosím obratem, nejpozději však do 31. 5. 2018.
Platbu ve výši 1600,- Kč posílejte na účet DDM Nová generace 2300460315/2010 do 15. 6. 2018.
Jako variabilní symbol uvádějte přidělené číslo, které naleznete po přihlášení do EduPage
DDM v sekci plateb v pravé horní části, do poznámky napište jméno a příjmení dítěte –
florbalové soustředění.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
žáka/studenta
DDM Nová generace (dále jen „DDM“) udělený zákonným zástupcem žáka/studenta

Jméno a příjmení žáka/studenta:

Rodné číslo:

Zastoupený rodičem (zákonným zástupcem) – u nezletilých žáků/studentů
Jméno a příjmení:

Souhlasím s bezúplatným pořízením a uveřejňováním obrazových a zvukových záznamů
žáka/studenta, pořízených v rámci volnočasových aktivit či činnosti organizované DDM, a to
výlučně za účelem propagace DDM, a tedy zejména pro účel:
a) propagace DDM na webových stránkách DDM www.ddmng.cz, na Facebookovém profilu DDM, na profilu
DDM na dalších sociálních sítích
b) zveřejnění v propagačních materiálech DDM,
c) zpřístupnění na akcích s účastí DDM,
d) zpřístupnění prostřednictvím sítě internetu k neomezenému zveřejnění,
e) zpřístupnění prostřednictvím tiskových materiálů postupovaných médiím v podobě tiskové zprávy
k neomezenému zveřejnění

Osobní údaje budou zpracovány a spravovány výhradně DDM, a to po celou dobu její existence.
Beru na vědomí, že udělený souhlas mohu kdykoli písemně odvolat na adrese DDM. Dále beru
na vědomí, že mohu kdykoliv žádat přístup ke svým osobním údajům a že se mohu na DDM
domáhat smazání obrazových a zvukových záznamů nebo jejich částí zachycujících osobu
žáka/studenta.

V Hradci Králové dne

......................................................
rodič/e (u nezletilých žáků/studentů)

