Místní akční plán vzdělávání pro správní obvod obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky II,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/17_047/0008610.

Přihláška na volnočasový kroužek Dědečkova dílna
pro školní rok 2020/2021
jméno a příjmení
datum narození

zdravotní pojišťovna

adresa k doručování
písemností
zdravotní omezení
Jiná omezení dítěte

zákonný
zástupce

jméno a příjmení
telefon

e-mail
Zaškrtněte jednu z možností:
o
o

Po skončení kroužku dítě odchází domů bez doprovodu
Po skončení kroužku si dítě vyzvedává zákonný zástupce (rodič) nebo tyto osoby:
o
o

Vyjádření zákonného zástupce:
Souhlasím s praktickou výukou, která zahrnuje i návštěvu a praktickou činnost u místních firem,
spolků, OSVČ a středních škol. Děti absolvují školení o bezpečnosti. Další práva a povinnosti dítěte a
jeho zákonného zástupce se řídí vnitřními předpisy spolupracující organizace (viz samostatná
příloha). Znám práva a povinnosti dítěte a zákonných zástupců související s činností kroužku.
Další informace o činnosti kroužku:
Kroužek, na který své dítě přihlašujete je financován v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání
pro správní obvod obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky II, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0./0.0/17_047/0008610 (dále jen „MAP“, z operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání). Cílem projektu je podporovat spolupráci a strategické plánování ve vzdělávání, hledat
nové přístupy a řešení a prostřednictvím sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe a podporovat
rozvoj kvalitního vzdělávání v území. Více informací o projektu najdete na www.maporlicko.cz .
V souvislosti s činností kroužku budou MAS ORLICKO, z.s. (IČ 27034186, www.mas.orlicko.cz ), jako
organizátorem kroužku, zpracovávány tyto osobní údaje:
1. Osobní údaje, které jsou uvedeny na této přihlášce z důvodu evidence, zajištění komunikace, a
bezpečnosti a zdraví dítěte po dobu 1 roku.
2. Osobní údaje, nezbytné pro zajištění chodu kroužku, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace
kroužku (např. třídní kniha, údaje k zajištění ochranných pomůcek, atd…) po dobu 1 roku.

3. Osobní údaje, nezbytné pro dosažení cíle projektu MAP (např. audio/video/ fotodokumentace
o činnosti kroužku a jeho aktivitách / výstupů či výrobků, prezentace názorů a zkušeností atp.)
do roku 2032.
4. Osobní údaje nutné k plnění povinností MAS ORLICKO, z.s. jako příjemce dotace (prezenční
listiny, docházky, fotodokumentace atp.) do roku 2032.
Osobní údaje dle bodu 1., 2. a 3. budou dále předávány tomuto partnerovi projektu, který odpovídá
za organizační zajištění aktivity – Cesta pro rodinu, z.ú., Žamberk.
Osobní údaje dle bodu 4. budou dále předávány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, jako
řídícímu orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.
Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pro potřeby plnění smlouvy, která vznikne mezi
zákonným zástupcem a MAS ORLICKO, z.s. podepsáním této přihlášky.
Souhlas se zpracováním osobních údajů /GDPR/:

Souhlasím – nesouhlasím*, aby MAS ORLICKO, z.s. pořizovalo fotodokumentaci a videodokumentaci o

činnosti kroužku a jeho aktivitách pro marketingové a propagační účely partnera projektu Cesta pro
rodinu, z.ú., Žamberk (např. pro nabídku kroužku na letáčcích, propagaci činnosti). Tyto údaje mohou být
zveřejňovány na webových stránkách, sociálních sítích a ukládány budou po dobu 5 let.
Zákonný zástupce má právo souhlas kdykoliv odvolat, podat stížnost u dozorového úřadu a má právo
požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a
práva vznést námitku proti zpracování.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na www.maporlicko.cz .
* nehodící se škrtněte

V ……………………………… dne .............................

Podpis zákonného zástupce:

