
PŘIHLÁŠKA                       DDM Blatná, Palackého 652, Blatná 

   Šk. rok 2022/2023                                           Tel. 383422134,   www.ddmblatna.cz 
                                                                               ddmblatna@iol.cz  

     

                           Zájmový útvar..………………………………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení………………………………………………………………….Bydliště……………………………………………………………………..... 

Rodné číslo………………………………….Státní občanství …….…………………Místo nar. ………….……………………………………………... 

Zdravotní způsobilost/omezení/……..………………………………………………Zdr.  pojišťovna..……………………………………………….. 

Navštěvuji:  MŠ  -  ZŠ   -  SŠ:   Třída …………….Adresa školy……………………………………………………………………..…………………... 

Telefon účastníka zájmového útvaru:……………………………………………..Email………….…………………………………………………….. 

 

Jméno zákonného zástupce…………………………………………………Bydliště..…………………………………………………………………….. 

Telefon zák. zástupce: matka…………………………………………........otec:………………………………………………………………………….. 

Email zákonného zástupce ………………………………………………………………………….……………………………………………................. 

 
Vzdělávání v zájmovém útvaru Domu dětí a mládeže upravuje Zákon č. 561/2004 Sb.  
Činnost DDM se řídí Vnitřním a Organizačním řádem DDM a Směrnicí o stanovení úplaty za činnost v kroužkách dle  
Vyhlášky o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 §11, §12  
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a/ s vnitřním řádem DDM Blatná.  

 

Podpis zákonného zástupce nebo  

zletilého účastníka  zájmového vzdělávání……………………………………………………………………………………………………….                                     

 

Informace o zpracování osobních údajů dětí, žáků, jejich zákonných zástupců a studentů 
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/44/ES (dále jen „Nařízení“)  

 

Jsem informován(a), že v souvislosti se vzděláváním mé dcery (syna)………………………………………………………………… v  organizaci :  

Dům dětí a mládeže, Blatná, Palackého 652,  (dále jen „Organizace) je tato jako správce osobních údajů povinna zpracovávat 

následující osobní údaje mojí dcery (syna) a moje (jako zákonného zástupce) za uvedeným účelem: 

 
Školská matrika: Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 28. 
Přijímací řízení: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)  
Údaje v evidenci úrazů: Vyhláška č. 64/2005 Sb. O evidenci úrazů dětí a žáků. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

http://www.ddmblatna.cz/


Souhlas se zpracováním osobních údajů dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/44/ES (dále jen „Obecné 

nařízení“) dávám souhlas, aby Organizace na základě článku 6, odstavec 1, písmeno a) Obecného nařízení zpracovávala níže 

uvedené osobní údaje o mém synovi/ mé dceři: 

                                                             ……………………………………………………………………………….popř. údaje o mé osobě jako zákonném 

zástupci za uvedeným účelem. Souhlas ( Nesouhlas) vyjadřuji zakroužkováním slova ANO (NE) v příslušném sloupci tabulky: 

                                                                                                                                                                  

1. Souhlas se zpracováním obecných 
osobních údajů  

Účel  

Osobní údaj: 
 
Jméno a příjmení, datum narození, třída 

Informace pro veřejnost na školním webu 
/např.umístěnív soutěžích/, v propagačních 
materiálech školy, ve výroční zprávě či 
ročence školy. 

ANO NE 

 
Osobní údaj:                Rodné číslo. 

Pro jiné uživatele, než stanovuje zákon 
133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných 
číslech, § 13. 
 

ANO NE 

Osobní údaj:  
Jméno, příjmení, státní občanství, adresa, telefon, e-
mail, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu, pohlaví  
 

 
Pořádání letních táborů a jiných pobytových 
či víkendových akcí. ANO NE 

 
2. Svolení k použití fotografií, zvukových či 

obrazových záznamů podle zákona č. 
89/2012Sb. /občan. zákoník, §84-§90/ 

Druh záznamu:  
 
Skupinové fotografie dětí, žáků a studentů bez 
popisu, filmové záznamy a zvukové nahrávky.  
 

 
Marketingové propagace DDM (reklamní 
letáky, burzy, reklamní spoty, na webu DDM, 
apod.). 
Informování veřejnosti na školním webu. 
Svolení dle Zákona 89/2012 Sb. (Občanský 
zákoník), § 84 – 90.  

  

  
  

  
ANO 

 
 
 
 

NE 

 
3. Výslovný souhlas se zpracováním zvláštních 

kategorií osobních údajů / citlivých údajů/  

 
  

 
Osobní údaj: 
Údaje o zdravotním stavu 

Evidence školních úrazů 
ANO NE 

    

Prohlašuji, že jsem plně porozuměl(a) tomu, za jakým účelem mohou být osobní údaje mé dcery (syna) a mé osobní údaje jako   

zákonného zástupce zpracovány, že jsem svůj souhlas poskytl(a) svobodně a že jsem byl(a) seznámen(a) se svými právy 

v souvislosti s poskytnutým souhlasem: dle článku 15, 16, 17, 18, 20, 7, 12,14 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady/EU/2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob s souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/44/ES 

 

  V ……………………………………………………                                                                           Dne: ……………………………………………………  

 

 

___________________________________                                                              ___________________________________ 

                    Jméno a příjmení                                               Podpis 

 

 


