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Přihláška do Foto, IT klubu  
pro školní rok 2021/2022 

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 Po skončení kroužku dítě odchází domů bez doprovodu 

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

Vyjádření zákonného zástupce: 

Souhlasím s praktickou výukou, která zahrnuje vycházky ven, návštěvy výstav a místních fotografů, 

spolků. Děti absolvují školení o bezpečnosti. Znám práva a povinnosti dítěte a zákonných zástupců 

související s činností klubu. 

Další informace o činnosti klubu: 

Klub, na který své dítě přihlašujete, je financován v rámci projektu „S dětmi hravě aneb co Amos 

nevymyslel“. Cílem projektu je zvýšení kvality a nabídky neformálního vzdělávání pro děti a mládež  

a  je realizován ve spolupráci s Koalicí nevládek Pardubicka z.s. (Konep) a dalšími 3 zapojenými 

organizacemi.  

Více informací o projektu a klubu najdete na www.cestaprorodinu.cz. 

 

 

http://www.cestaprorodinu.cz/


 

V souvislosti s činností Klubu budou zpracovávány tyto osobní údaje:  

1. Osobní údaje, které jsou uvedeny na této přihlášce z důvodu evidence, zajištění komunikace, 
bezpečnosti a zdraví dítěte po dobu 1 roku. 

2. Osobní údaje, nezbytné pro zajištění chodu klubu, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace 
klubu (např. evidence účastníků, atd…) po dobu 1 roku. 

3. Osobní údaje, nezbytné pro dosažení cíle projektu (např. audio/video/ fotodokumentace o 
činnosti klubu a jeho aktivitách / výstupů či výrobků, prezentace názorů a zkušeností atp.) do 
roku 2034. 

4. Osobní údaje nutné k plnění povinností Cesta pro rodinu, z.s. jako příjemce dotace (prezenční 
listiny, docházky, fotodokumentace atp.) do roku 2034. 
 

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 Konep z.s. a následně Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy, jako řídícímu orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. 

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pro potřeby plnění smlouvy mezi zákonným 
zástupcem a Konep z.s. podepsáním této přihlášky. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů /GDPR/: 

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

činnosti klubu a jeho aktivitách pro marketingové a propagační účely partnera projektu Cesta pro 

rodinu, z.ú., (např. pro nabídku kroužku na letáčcích, propagaci činnosti). Tyto údaje mohou být 

zveřejňovány na webových stránkách, sociálních sítích a ukládány budou po dobu 10 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. 

 

* nehodící se škrtněte 

 

 

 

 

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

   

  

Podpis zákonného zástupce: 

  

  


