PŘIHLÁŠKA pro školní rok 2020 / 2021
Slivenecký klub Švestka, volnočasové centrum MČ Praha - Slivenec - www.klubsvestka.cz - info@klubsvestka.cz
Sídlo: Ke Smíchovu 22, Praha 5 - Slivenec, Kancelář: Ke Smíchovu 315, čt 15:00-17:00 (mimo prázdniny a svátky)
První pololetí probíhá od 14.9. 2020 - 31.1. 2021 / Kurzy budou obsahovat 15 lekcí za pololetí (vyjma kurzů na permanentky)
Volno: 28.9. státní svátek; 29.10. – 30.10. podzimní prázdniny; 28.10. státní svátek; 21.12. – 3.1. vánoční prázdniny; 29.1. pololetní prázdniny
(volno ve FIT Švestka pouze ve státní svátky)
Druhé pololetí probíhá 1.2. 2021 - 30.6. 2021 / Kurzy budou obsahovat 16 lekcí za pololetí (vyjma kurzů na permanentky)
Volno: 22.2. - 28.2. jarní prázdniny, velikonoční prázdniny 1.4., Velký pátek 2.4., Velikonoční pondělí 5.4., st. svátky 1.5. + 8.5. (volno ve FIT
Švestka pouze ve státní svátky)
Podmínky platby kurzů : Poplatek lze provést hotově (v kanceláři klubu Švestka) nebo převodem na účet č. 500756998/6000
VS uveďte kód kroužku, do poznámky uvést jméno účastníka kurzu, je-li odlišné od plátce
PLATBY JE TŘEBA UHRADIT DO 4.10. 2020 ZA 1. POLOLETÍ A DO 28.2.2021 ZA 2. POLOLETÍ
KURZ : ............................................................................................................................................................................Kód : ....................................
Den : ...........................................................................................hodina : .....................................................................................................................
Příjmení : ...................................................................................Jméno : ......................................................................................................................
Datum narození : ........................................................................
Bydliště : .......................................................................................................................................................................................................................
Kontaktní emailová adresa : ..........................................................................................................................................................................................
Mobilní telefon : ............................................................................................................................................................................................................
V případě nezletilého : Jméno a příjmení zákon. zástupce : ..................................................................................................................................................................
Kontaktní telefon:……………………………............................................
Závazně se přihlašuji do výše uvedeného kurzu: Podpis: .....................................................................................................................................................................

Čestně prohlašuji, že se nezúčastním já (nebo nezletilý účastník, jehož jsem zákonným zástupcem) lekce, pokud budu vykazovat známky
virového infekčního respiračního onemocnění, ani v případě kontaktu s osobou nakaženou infekcí Covid-19.
Jméno, příjmení (čitelně) a podpis zákonného zástupce/přihlášeného
......................................................................................................................................................................V Praze dne ……………………… 2020

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dle GDPR)
1. Informace o pořízení fotografií/videa a zpracování osobních údajů
2. Svolení s pořízením fotografií/videa
3. Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s fotografií/videem
1) informuje přihlášené/zákonné zástupce přihlášeného dítěte, že
běžně pořizuje ilustrativní fotografie / video z akcí, ze kterých není možné určit totožnost přihlášeného, například celkové fotografie a záběry z akce, kde
nejsou přihlášení zobrazeny s podrobným portrétem a/nebo se neuvádí více, než křestní jméno; v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84
občanského zákoníku,
b) v případech, kdy je to pro prezentaci přihlášeného vhodné, pořizuje uvedené fotografie / video tak, že lze určit jeho/její totožnost, zejména uvedením jména
a příjmení a/nebo podrobného portrétu, kdy jde o zachycení podoby a její rozšiřování ve smyslu § 84 a 85 občanského zákoníku, vyžadující svolení,
c) fotografie / video pořizuje a používá k veřejné prezentaci činnosti Klubu formou zveřejnění vhodnými prostředky, zejména v rámci souborných prezentací
– na nástěnkách, na výstavách, webových stránkách, ve zpravodaji MČ, klubovém zpravodaji, na vlastním profilu sociální sítě apod.,
d) fotografie / video používá k veřejné prezentaci po dobu docházky do spolku a osobní údaje zpracovávané podle bodu 3 vymaže na žádost subjektu údajů,
e) omezený rozsah fotografie /videa může použít na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely (evidence a bezpečnost, dokumentace akcí
pro vykazování dotací nebo historie klubu), v těchto případech není třeba udělovat svolení a souhlas,
f)
neudělení či odvolání svolení a souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození přihlášeného a jeho práv ze strany klubu.
2) Uděluji jako zákonný zástupce/přihlášený do kurzu Sliveneckého klubu Švestka svolení k pořízení a rozšiřování fotografie/videa (bod b) ve výše
uvedeném rozsahu.
3) V případech zvláštních akcí, pořádaných klubem, kdy je to vhodné, k takto zachycené podobě přihlášeného připojujeme ke jménu a příjmení další
údaje, například o věku, účasti na akci konkrétního data, úspěchů ve vzdělání, vítězství v soutěžích včetně sportovních apod., Pak již jde o zpracování
osobních údajů a pořízení a zveřejnění vyžaduje souhlas (ve smyslu čl. 4 bod 2 a 11 Obecného nařízení EU č. 2016/679).
4) Proto uděluji jako zákonný zástupce/přihlášený do kurzu klubu souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu.
Další informace:
Svolení i souhlas můžete kdykoliv odvolat, požadovat výmaz a opravu osobních údajů, a to e-mailem, telefonicky či dopisem předaným či zaslaným škole.
Odvoláním svolení a souhlasu není dotčena zákonnost použití osobních údajů do doby tohoto odvolání. Přihlášený i zákonný zástupce má právo na přístup
k údajům a pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů, na informace o způsobu jejich zpracování. Může požadovat omezení zpracování, proti zpracování pro
vnitřní účely (bod e) může podat námitku, dále může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údaj. Podrobnosti o zpracování osobních údajů najdete na
www.praha-slivenec.cz
a)

Jméno, příjmení (čitelně) a podpis zákonného zástupce/přihlášeného
......................................................................................................................................................................V Praze dne ……………………… 2020

