Přihláška na Příměstské tábory Zbraslav 2019
na období letních prázdnin od

do

2019

Provozovatel: Obec Zbraslav
Adresa: Komenského 105, Zbraslav 664 84

Údaje o přihlašovaném dítěti
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Rodné číslo:
Základní škola a třída, kterou dítě v daném školním roce navštěvuje:
Adresa trvalého pobytu:

Jméno a příjmení otce:
Žije s dítětem ve společné domácnosti: ANO/NE
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Adresa společné domácnosti s dítětem:
Telefon do zaměstnání
Mobilní telefon:
Telefon domů
E-mail:
Údaje o zaměstnavateli (název a adresa zaměstnavatele)1:

Datum a podpis:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKY JE I SMLOUVA.

Zdravotní pojišťovna:
Upozornění na zdravotní problémy dítěte (např. alergie):

__________________________________________________________________
Po zralé úvaze Vám uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů nezletilého, a to na dobu
realizace projektu, přičemž jste oprávněni zpracovávat následující nezbytné údaje o
nezletilém: jméno, příjmení, datum narození, místo bydliště a bezúplatnou publikaci fotografie
dítěte souvisejícím s propagací projektu.

Dítě je PLAVEC - NEPLAVEC
Údaje o rodičích
Jméno a příjmení matky:

Dále prohlašujeme, že známe svá oprávnění, zejména:

Žije s dítětem ve společné domácnosti: ANO/NE
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Telefon do zaměstnání:
Mobilní telefon:
Telefon domů:
E-mail:
Údaje o zaměstnavateli (název, adresa zaměstnavatele) 1:

Datum a podpis:

-

právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům,
právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či
nesprávnosti,
právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
právo na přenositelnost svých osobních údajů,
právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost
zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k
dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7.

Datum……….......2019

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

Projekt Příměstský tábor Zbraslav je financován z Operačního programu Zaměstnanost,
registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007719

Podpis…………………………...

