PŘIHLÁŠKA – doplňková činnost ZUŠ Králíky
Název kurzu:……………………………………………………………………..

Jméno a příjmení účastníka kurzu:
Datum narození*:

RČ*:

Bydliště*:

Státní občanství*:

Email*:
Telefon*:
Údaje o zákonném zástupci (vyplňte jen v případě přihlášení nezletilého dítěte):
Jméno a příjmení otce*:
___________________________________________________________________________
Jméno a příjmení matky*:

Telefon otce*:

Telefon matky*:

E-mail*:
V době státních svátků a školních prázdnin vzdělávací kurzy neprobíhají.
V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na organizační zajištění a metodické vedení kurzu.
Účastník souhlasí s úhradou účastnického poplatku v hotovosti v kanceláři školy nebo
bankovním převodem nejpozději do 20. října příslušného školního roku za 1. pololetí a do 20.
února za 2. pololetí. O navrácení poplatku, nebo jeho části, může rozhodnout ředitelka školy
s přihlédnutím k důvodům přerušení či ukončení účasti v kurzu.
Svým podpisem nebo podpisem zákonného zástupce na přihlášce účastník stvrzuje, že byl
seznámen se všemi podmínkami účasti i s bezpečnostními zásadami, které je nutné při
navštěvovaných činnostech dodržovat.
Vyhrazujeme si právo změny lektora, termínu kurzu, místa konání či zrušení kurzu
z organizačních důvodů.
V ………………………..dne……………………

…………………………………………
Podpis účastníka popř. zákonného zástupce

* osobní údaj ve veřejném zájmu (jeho vyplnění pro vedení školní matriky není povinné, ve vztahu ke vzdělávání v ZUŠ doporučeno)

PŘÍLOHA K PŘIHLÁŠCE – doplňková činnost ZUŠ Králíky:
Informace o zpracování osobních údajů
(ve smyslu zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a nařízení
EU 2016/679 GDPR ze dne 27. dubna 2016, s účinností od 25. května 2018.)
Základní umělecká škola Králíky je správce osobních údajů. V přihlášce do kurzu pod doplňkovou
činností školy zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců či jimi pověřených osob, a
dospělých. Vámi poskytnuté osobní údaje (jména, adresy, kontaktní údaje, data narození, rodná čísla
apod.) jsou zpracovávány ve veřejném zájmu* a dále za účelem vedení účetních seznamů.
Osobní údaje uvedené v přihlášce do kurzu budou po úspěšném přijetí účastníka zaevidovány a
chráněny pod přístupovým osobním heslem v počítači. Přihlášky přijatých účastníků kurzu budou dále
po nezbytně nutnou dobu uloženy a uzamčeny v kanceláři školy, dále archivovány dle pravidel
Spisového a skartačního řádu školy.
Základní umělecká škola Králíky dále zpracovává audiovizuální záznamy, které slouží pouze k
prezentaci činnosti školky, dokladu o její činnosti a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto
záznamy jsou publikovány na webových stránkách školy, facebooku školy, místních zpravodajích,
výstavách, veřejných vývěskách ZUŠ a na školním tablu. (Souhlas s jejich pořízením a zveřejněním
budete škole dokládat až po úspěšném přijetí a otevření vzdělávacího kurzu.)
Každý zákonný zástupce dítěte či dospělý, jehož osobní údaje jsou školou zpracovávány, má právo
požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, požádat o jejich opravu, výmaz nebo omezení
zpracování. Zároveň může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.
Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní
údaje zpracovávány na základě souhlasu, má zákonný zástupce žáka, zletilý žák právo kdykoli souhlas
odvolat. Škola nepředává osobní údaje do jiných států. Zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně
nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.
Kontaktní údaje správce:

Kontakt na pověřence:

Základní umělecká škola Králíky, Nádražní 483, 56169 Králíky
email: zus.kraliky@tiscali.cz
Tel: +420 465 631 242, Mobil: 604 151 356

Mgr. Denisa Černohousová
email: d.cernohousova@kraliky.eu
Tel: +420 465 670 723

Při zpracovávání osobních údajů uvedených v této přihlášce postupuje škola v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
dále dle nařízení EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016, s účinností od 25. května 2018 (viz
příloha přihlášky).

Níže uvedeného dne jsem byla informována/byl informován školou o způsobu zpracování
osobních údajů uvedených v přihlášce a jejich ochraně dle výše uvedených zákonů, nařízení a
vyhlášky. S jejich zpracováním školou souhlasím.

V ………………………….dne…………………… ………………………………… …
Podpis zákonného zástupce nezletilého dítěte nebo dospělého

