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Závazná přihláška na pobytový/příměstský tábor ve šk.roce 2019/20     

 

Název tábora  
Termín a cena tábora                                 2020     ,- Kč 
Jméno a příjmení dítěte  
Datum narození  
Místo narození  
Třída ZŠ/MŠ  
Státní občanství  
Zdravotní pojišťovna  
Místo trvalého bydliště  
Jméno a příjmení zákonného zástupce  
Kontaktní telefon zákonného zástupce  
Kontaktní email zákonného zástupce  
Mé dítě dovede dobře plavat ano                 ne  
Hlavního vedoucího a zdravotníka upozorňuji, že mé dítě: 

 

 

Vypište alergie, užívání léků apod. : 

 

 

Způsob úhrady:    hotovostně       fakturou       převodem       složenkou  

 
Souhlasím, aby se můj syn/dcera zúčastnil/a pobytové akce, soustředění, tábora DDM Vracov 

(dále jen „tábor“). Prohlašuji, že se mé dítě bude na táboře řídit pokyny vedoucích a zdravotníka. Dále 
bude dodržovat bezpečnostní pokyny a vnitřní řád DDM, který je zveřejněný v prostorách DDM a na 
našich webových stránkách.  
 Zletilý žák, student a zákonný zástupce je povinen informovat DDM o změně zdravotní 
způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na 
průběh tábora. Jsou rovněž povinni informovat DDM o údajích, které jsou podstatné pro bezpečnost a 
zdraví přihlášeného účastníka. 
 Rodiče jsou povinni zaplatit zálohu tábora ve výši 500,- Kč neprodleně po odevzdání přihlášky. 
Uhrazením zálohy je přihlášení závazné. Záloha je nevratná! Úhrada zbytku ceny tábora je stanovena 
termínem, o kterém jsou rodiče/zákonní zástupci včas informováni. Na pobytový tábor (delší jak 5 dnů) 
je nutné také odevzdat lékařské potvrzení a potvrzení o bezinfekčnosti.  

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování volnočasového vzdělávání 
realizovaného DDM Vracov. Správcem osobních údajů je DDM Vracov. Informace o zpracování 
osobních údajů naleznete na webových stránkách DDM Vracov: http://www.ddmvracov.cz/gdpr/ 
Kontaktní email v případě otázek na zpracování osobních údajů: ddmvracov@ddmvracov.cz, 
tel. +420 723 553 161 
 

  Podpis zákonného zástupce:  
                                                                      v                                                    dne                               2020 
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Informace / Svolení / Souhlas 

v souvislosti s fotografiemi a videem 

 

informuje zákonné zástupce dítěte, že běžně pořizuje ilustrativní fotografie / video z akcí, ze 

kterých není možné určit totožnost dětí. Jedná se například o celkové fotografie a záběry (tzv. 
momentky z akce), kde nejsou děti zobrazeny s podrobnějším portrétem. Případně se uvádí pouze 
křestní jméno (tj. nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku a nevyžaduje se tak 
svolení ani souhlas.) 

Fotografie / video DDM Vracov pořizuje a používá k účelu dokumentace a veřejné prezentace činnosti 
školy formou zveřejnění vhodnými prostředky – na nástěnkách, na výstavách, webových stránkách, 
ve zpravodaji města, případně na vlastním profilu sociální sítě apod., a to po dobu 3 roky. Omezený 
rozsah fotografie / videa může DDM použít na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní 
účely (evidenci a bezpečnost, dokumentaci akcí pro vykazování dotací aj.), zpravidla od akce, nebo 
pro archivaci historie školy. 

Zákonný zástupce (jméno,příjmení)  

za dítě (jméno, příjmení, rok narození)  

 

 uděluje svolení DDM Vracov v případech, kdy je to z pohledu dítěte vhodné, k pořízení a 

rozšiřování fotografie / videa, z kterých lze určit jeho / její totožnost, zejména uvedením jména a 
příjmení a / nebo podrobnějšího portrétu (tj. jde o zachycení podoby a její rozšiřování ve smyslu § 84 a 
85 občanského zákoníku, vyžadující svolení; nejde však o zpracování osobních údajů). Zveřejnění 
bude probíhat k výše uvedenému účelu a výše uvedenými vhodnými prostředky,  
včetně sociálních sítí (nesouhlasíte-li s touto formou, škrtněte sousloví „včetně sociálních sítí“). 
 

 uděluje souhlas DDM Vracov v případech školou pořádaných a spolupořádaných akcí se 

zpracováním osobních údajů ve spojení s fotografiemi a videem. Tam, kde je to vhodné a pro pozitivní, 
k zachycené podobě připojujeme ke jménu a příjmení další údaje – například o třídě, věku, účasti na 
akci konkrétního data, úspěchů ve vzdělávání, vítězství v soutěžích (včetně sportovních) apod., 
případně použijeme podrobný portrét. 
Zveřejnění bude probíhat k výše uvedenému účelu a výše uvedenými vhodnými prostředky, 
včetně sociálních sítí (nesouhlasíte-li s touto formou, škrtněte sousloví „včetně sociálních sítí“). 
 

  Podpis zákonného zástupce:  
                                                                         v                                                dne                               2020 

 
 

 
Další informace: 
Neudělení či odvolání svolení či souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození dítěte / žáka / 
žákyně a jeho práv ze strany školy.  
Svolení i souhlas můžete kdykoliv odvolat, požadovat výmaz a opravu osobních údajů, a to e-mailem, telefonicky 
či dopisem předaným či zaslaným škole. Odvoláním svolení a souhlasu není dotčena zákonnost použití osobních 
údajů do doby tohoto odvolání. 
Dítě / žák / žákyně i zákonný zástupce mají právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a pořízení 
jejich kopie, na informace o způsobu jejich zpracování. Mohou požadovat omezení jejich zpracování, proti 
zpracování pro vnitřní účely mohou podat námitku, dále mohou podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních 
údajů. 

 
Podrobnosti o zpracování osobních údajů najdete na http://www.ddmvracov.cz/gdpr/. 
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