
                                            

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S MOTÝLKEM – LÉTO 2020
Rodinné centrum Motýlek, z.s., Mládežnická 430, Velké Opatovice, 679 63

Přihlašuji dítě na termín:

□        29.6. - 3. 7. 2020     How to train your dragon – s angličtinou

□        6.7. – 10. 7. 2020     Sportovně poznávací

□         13.7. - 17. 7. 2020    S hudbou

□       27.7. - 31. 7. 2020     Dramatický

□         3.8. - 7. 8. 2020      Cesta po Jižní Americe

□        10.8. - 14. 8. 2020    Objevujeme vesmír 

□        17.8. - 21. 8. 2020     Malý vědec

□        24.8. - 28. 8. 2020    Turistický

           

Údaje o přihlašovaném dítěti:

Jméno a příjmení dítěte: 

Datum narození: Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu:

Zdravotní pojišťovna:

Oznamuji, že dítě  (zakroužkujte /doplňte/ prosím jednu z variant):

□ bude na PT docházet a odcházet samo
□ bude na PT předávat a vyzvedávat 

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

(uveďte jméno osoby)



                                            
Údaje o zdravotním stavu dítěte:
Prohlašuji, že dítě je zdravotně způsobilé k pobytu v kolektivu a netrpí žádnou infekční nemocí.

Pokud trpí dítě nějakou nemocí (astma, alergie  atd.) a bere pravidelně nějaké léky,  které mu
budou podávány i během PT, prosíme o oznámení veškerých informací vedoucím PT. 
Uveďte jaké léky a jak často je bude dostávat.  
Uveďte také léky, kterými bude dítě vybaveno pro případ obtíží a musí je mít stále u sebe.

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

Údaje o rodičích:

Jméno a příjmení matky/zákonného zástupce dítěte:

Žije s dítětem ve společné domácnosti: ANO/NE

Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:

Mobilní telefon:
E-mail: 
Údaje o zaměstnavateli (název, adresa zaměstnavatele)1:

Datum a podpis:

Jméno a příjmení otce/zákonného zástupce dítěte:

Žije s dítětem ve společné domácnosti: ANO/NE

Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:

Mobilní telefon:
E-mail:
Údaje o zaměstnavateli (název a adresa zaměstnavatele)2:

Datum a podpis:

1  V případě nezaměstnaných hledajících aktivně práci bude uveden úřad práce, kde je osoba registrována, OSVČ uvede OSVČ, osoby    
    v procesu vzdělávání uvedou údaje o škole či v případě rekvalifikace o instituci poskytující rekvalifikační kurz (vč. názvu kurzu).
2 V případě nezaměstnaných hledajících aktivně práci bude uveden úřad práce, kde je osoba registrována, OSVČ uvede OSVČ, osoby     
   v procesu vzdělávání uvedou údaje o škole či v případě rekvalifikace o instituci poskytující rekvalifikační kurz (vč. názvu kurzu).
2



                                            

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Správce osobních údajů:  Rodinné centrum Motýlek, z.s., 

Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby RC Motýlek, z.s., (dále jen spolek) v souvislosti s organizací
příměstského tábora a prezentací jeho činnosti zpracovával a uchovával osobní údaje mého dítěte
(jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo) pro následující účel:

1. Organizace příměstského tábora (vedení táborového deníku, knihy úrazů, identifikace dětí
apod.)

2. Sjednání úrazového pojištění dítěte.
3. Případné pořizování a následné zveřejnění fotografie, zvukových a obrazových záznamů –

v prostředí  internetu,  prostřednictvím  oficiálních  webových  stránek  organizátora  za
účelem prezentace jeho činnosti. 

Souhlas uděluji do doby ukončení příměstského tábora a současně souhlasím s dalším uchováním
výše uvedených osobních údajů po dobu 5 let po ukončení příměstského tábora.
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale
budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky spolku.
Spolek nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných
osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto 
účelem.
Máte právo:

 Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným zástupci spolku, 
 požadovat umožnění přístupu Vašim k osobním údajům, 
 požadovat  opravu  nepřesných  osobních  údajů  (pokud  se  domníváte,  že  osobní  údaje

zpracovávané u spolku jsou nepřesné),
 požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Svá práva vůči spolku uplatňujte písemně cestou statutárního zástupce spolku.
Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas se zpracováním osobních údajů pro shora uvedené
účely a jmenovitě vyjadřuji:
□  souhlas       □ nesouhlas          - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 1) výše
□  souhlas       □ nesouhlas          - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 2) výše
□  souhlas       □ nesouhlas          - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 3) výše



                                            

Příloha: Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
Poučení:  Podpisem zároveň potvrzuji,  že  jsem si  vědom/a skutečnosti,  že  uvedením nepravdivých
údajů v této přihlášce může dojít k naplnění skutkové podstaty poškození finančních zájmů EU dle §
260 zákona č.40/2009 Sb., trestního zákoníku. 

Zároveň beru na vědomí, že v rámci realizace projektu budou uchovávány a případně zpracovány osobní
údaje  v  rozsahu  nezbytném  pro  potřeby  projektu  č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015566,  Motýlci  na
příměstském táboře, ve smyslu Nařízení 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 to v rozsahu osobních údajů
vyplněných podpořenými osobami v této přihlášce a jejích přílohách.

Takto poskytnuté údaje o podpořené osobě budou uchovávány po dobu zapojení v projektu (tedy po dobu
využívání služby péče o dítě) s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů vztahujících se k
projektu (lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku po vyplacení závěrečné platby, příp. po
poukázání přeplatku dotace zpět poskytovateli). 

Účelem zpracování je přiřazení zákonného zástupce dítěte, jakožto cílové skupiny projektu, ke konkrétnímu
dítěti  navštěvujícímu aktivity  projektu a  monitorování  skutečností,  že  podpořené osobě vznikl  nárok na
předmětnou podporu. Jelikož důvodem pro zpracování osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c)
obecného nařízení o ochraně osobních údajů právní povinnost, která se na správce vztahuje, nelze zažádat o
předčasný výmaz osobních údajů z databáze správce. Toto se netýká práva na opravu chybných údajů. 

Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy Evropské unie a zákony
České republiky. Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití a zůstanou uloženy v
uzamykatelných  kancelářích správce  osobních údajů.  Po uplynutí lhůty stanovené v předchozím odstavci
budou údaje fyzicky zlikvidovány, tedy skartovány.
Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u zpracovatele
osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů a případů, kdy takováto povinnost bude
přímo plynout ze zákona, jako například spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

Spolu s přihláškou je nutné odevzdat vyplněné Prohlášení o bezinfekčnosti a ostatní
dokumenty nutné k čerpání dotované ceny.
Podpisem také potvrzuji seznámení s Provozním řádem Příměstského tábora.

V: ………………………………………………………...……… 

dne: ……………………………………………………………...
       

Podpis zákonného zástupce:


