Středisko volného času Boskovice
příspěvková organizace,
17.listopadu 153/1, 680 01 Boskovice
www.svcboskovice.cz, svc@svcboskovice.cz
telefon: 516 452 006, 723 085 849, 723 201 730

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR SVČ BOSKOVICE 2019
TERMÍN: ____________________________________________________________________
NÁZEV TURNUSU: __________________________________________________________
ÚPLATA:

900 Kč

VARIABILNÍ SYMBOL: ___________________________

Jméno a příjmení dítěte: _______________________________________________________
Datum narození: _____________________________ Třída: ___________________________
Bydliště: ____________________________________________________________________
Telefon, e-mail zákonných zástupců:
__________________________________________________________________________
Dítě /zatrhněte vhodnou odpověď/ :
je zdravotně způsobilé _____________________________________________________
není zdravotně způsobilé ___________________________________________________
je zdravotně způsobilé s následujícím omezením ________________________________
Dítě se podrobilo
stanoveným očkováním ___________________________________________________
je alergické _____________________________________________________________
dlouhodobě užívá léky ____________________________________________________
Upozorňuji vedení tábora na tyto zvláštnosti dítěte _____________________________
Potvrzuji správnost všech údajů. Zavazuji se, že uhradím případné škody, které dítě způsobí na
společném majetku. SVČ nezodpovídá za ztrátu cenných věcí, které nejsou v doporučeném
seznamu věcí na příměstský tábor /mobil, ../. Souhlasím s použitím fotodokumentace z tábora.
Přihlášen bude jen ten účastník, který odevzdá přihlášku v SVČ, přihlášky budou přijímány jen do
naplnění kapacity jednotlivých turnusů příměstských táborů. Úplatu za pobyt je třeba uhradit na
účet organizace po přidělení variabilního symbolu do 31.5.. Při zrušení pobytu či neúčasti dítěte na
táboře budou účtovány stornopoplatky.

Datum : _______________ Podpis zákonných zástupců: ____________________________

Ochrana osobních údajů – informovaný souhlas
Tábor: __________________________________________ termín: _____________________
Středisko volného času Boskovice, příspěvková organizace, se sídlem 17. listopadu 153/1, 680 01 Boskovice, IČO 00390348
(dále jen „Středisko“)
Já, níže podepsaný…………..………………….……………………………………………………………………., nar.………………...…………………………,
bytem...…..……….......................................................................................................................................potvrzuji správnost
mnou předaných údajů a prohlašuji, že Středisko, coby správce osobních údajů, bude zpracovávat následující
údaje mého dítěte, ……….……………………………………………………………………………….., bytem………..……......................................................
a mé osoby v souvislosti s konáním příměstského tábora (dále jen „Tábor“), a to - jméno a příjmení dítěte, rodné číslo dítěte, bydliště
dítěte, informace o očkování dítěte, informace o alergiích dítěte, zdravotní pojišťovnu dítěte, o třídě, kterou dítě navštěvuje vč. názvu
školského zařízení, zdravotní způsobilost dítěte pro účast na Táboře, jméno a příjmení zákonného zástupce a kontaktní adresu
zákonného zástupce.
Jsem srozuměn s tím, že zpracování výše uvedených osobních údajů je Střediskem prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
neboť Středisko plní své právní povinnosti vyplývající ze smlouvy o pobytu dítěte na Táboře a dále na základě čl. 6 odst. 1 písm. d)
GDPR, neboť údaje dítěte o jeho zdravotní způsobilosti, očkování a alergiích jsou nezbytné pro ochranu jeho životně důležitého zájmu
po celou dobu trvání Tábora. Předmětné osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 roku po ukončení Tábora, následně budou
uloženy výhradně pro účely archivace, vědeckého a historického výzkumu a pro statistické účely Střediska.
Beru na vědomí, že dle ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mám právo požádat Středisko o vysvětlení,
případně o blokování, opravu doplnění či likvidaci osobních údajů, budu-li mít za to, že Středisko zpracovává osobní údaje mne či
mého dítěte v rozporu se zákonem.
Dále beru na vědomí, že dle nařízení č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, mám od 25.5.2018 právo požadovat
po Středisku přístup ke zpracovávaným osobním údajům mne či mého dítěte, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů,
opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, mám-li za to, že zpracování není zákonné. Taktéž
beru na vědomí své právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Současně svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to: (zaškrtněte)
Osobní údaje dítěte:
pořizování fotografií a videozáznamů dítěte, a to pro účely pořizování záznamů z Tábora pro účely evidence, archivace a
propagace Střediska a jeho akcí, včetně zveřejnění těchto fotografií a videozáznamů, včetně jména a příjmení a třídy na nástěnkách
Střediska, webových stránkách Střediska, propagačních tiskovinách Střediska a pro jiné obdobné účely související s běžným chodem
Tábora a Střediska. Osobní údaje budou zpracovávány a zveřejňovány po dobu 2 let po ukončení Tábora, následně budou uloženy
výhradně pro účely archivace, vědeckého a historického výzkumu a pro statistické účely (včetně případného zařazení do kroniky
Střediska a Táboru, ročenky Střediska, propagačních materiálů Střediska, webu Střediska, apod.);
emailové adresy a telefonní čísla dítěte, a to pro účely vedení evidence kontaktů pro komunikaci související s běžným
provozem Střediska a Tábora. Tento osobní údaj bude zpracováván po dobu 2 let po ukončení Tábora, následně bude uložen
výhradně pro účely archivace, vědeckého a historického výzkumu a pro statistické účely Střediska.
Osobní údaje zákonných zástupců dítěte:
emailové adresy a telefon zákonného zástupce dítěte, a to pro účely vedení evidence kontaktů pro komunikaci související s
běžným provozem Tábora a Střediska. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu 2 let po ukončení Tábora, následně budou
uloženy výhradně pro účely archivace, vědeckého a historického výzkumu a pro statistické účely Střediska.
Informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Udělení souhlasu je dobrovolné a zákonný zástupce či zletilý účastník
Tábora jej mohou kdykoliv odvolat.
V………………................dne…………………………..

……………………………………………………………….
podpis zákonného zástupce či zletilého účastníka Tábora

