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Závazná přihláška na „Letní příměstský tábor Veselá 2020 “ 

Jméno a příjmení dítěte:  

Datum narození:  

Zákonný zástupce (matka):  

Adresa bydliště zák. 
zástupce:  

Telefon:  Email:  

Zákonný zástupce (otec):  

Adresa bydliště zák. 
zástupce:  

Telefon:  Email:  

Vyberte termín/y hlídání (v případě, že požadujete hlídání jen na některé dny v týdnu, 
napište do řádku vedle konkrétního týdne) 

  29. – 03. 07.   ……………….……………….……………………………………………………. 

  07. – 10. 07.   ……………….……………….……………………………………………………. 

  13. – 17. 07.   ……………….……………….……………………………………………………. 

  20. – 24. 07.  ……………….……………….…………………………………………………… 

  27. - 31. 07.   ……………….……………….……………………………………………………. 

  03. – 07. 08.   ……………….……………….…………………………………………………….

  10. – 14. 08.  ……………….……………….……………………………………………………. 

  17. – 21. 08.  ……………….……………….……………………………………………………. 

  24. - 28. 08  ……………….……………….……………………………………………………. 

 

Závazně přihlašuji umístění dítěte do „letního příměstského tábora“ v Domě Ludmila v době 
letních prázdnin ve výše zvoleném termínu (termínech). 

V _________________________  dne ___________________ 

 

Podpis: ____________________________________________ 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas firmě Malyra, s.r.o ke shromažďování, zpracovávání a evidenci 
osobních údajů a osobních citlivých údajů o mém dítěti______________________________________________ 
nar. ___________________ a údaje o mně ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice firmy ke správě a 
ochraně osobních údajů. Svůj souhlas poskytuji výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání 
s prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu 
Zaměstnanost. Údaje z tohoto formuláře a ze Smlouvy o poskytování služeb péče o děti budou použity pro 
administraci a organizaci příměstského tábora a pro přípravu zpráv o realizaci projektu. Tento formulář může být 
kontrolován pracovníky implementační struktury uvedeného operačního programu nebo osobami pověřenými 
k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích. Jde o tyto údaje: 

• jméno a příjmení dítěte,  
• datum narození,  
• adresa trvalého bydliště, 
• zdravotní stav dítěte, 
• jméno a příjmení zákonných zástupců,  
• trvalé bydliště zákonných zástupců,  
• telefonní číslo a email zákonných zástupců, 
• zaměstnavatel zákonných zástupců. 
 

Souhlas poskytuji na celé období realizace projektu a na zákonem a metodikou projektu stanovenou dobu 
nezbytnou pro jejich zpracování.   
Uděluji souhlas k využití anonymizovaných fotografií, videozáznamů a výstupů z projektu za účelem prezentace 
projektu a prokázání jeho úspěšné realizace 
 
Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, 
o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, 
právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen 
o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních 
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, 
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o 
vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o 
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

 

V ____________________________ dne___________________       

  

Jméno zákonného zástupce: ______________________________________a podpis __________________  

 

Jméno zákonného zástupce: ______________________________________a podpis __________________ 


