PŘIHLÁŠKA NA AKCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
Zemědělská 2, 664 91 Ivančice
605 278 361, recepce@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEDOUCÍHO SKUPINY
Jméno ____________________________________

Příjmení _______________________________________

Mobil _____________________________________

Email __________________________________________
AKCE

Název: O taneční pohár Horizontu
Termín konání: 26.1.2020

Místo konání: SVČ Ivančice

Úplata: 70 Kč/disciplína

Termín odevzdání přihlášky : 19.1. 2020 na recepci SVČ nebo na nicola.bojanovska@gmail.com
Název skupiny: _______________________________________________________________________________
Název vystoupení: ____________________________________________________________________________
Délka skladby: _______________________________________________________________________________
Počet tanečníků: ______________________________________________________________________________
PROHLÁŠENÍ VEDOUCÍHO SKUPINY
Souhlasím s účastí na uvedené akci a zavazuji se uhradit stanovenou úplatu ve stanoveném termínu.
Beru na vědomí, že dne 1.7.2016 byl aktualizován a vydán Vnitřní řád, který obsahuje ustanovení podle § 30 školského zákona.
Vnitřní řád je zveřejněn ve vstupních prostorech organizace a na webových stránkách SVČ Ivančice. SVČ Ivančice pracuje dle
Školního vzdělávacího programu, který byl aktualizován a vydán 1.12.2016. ŠVP je zveřejněn ve vstupních prostorech SVČ.

V_________________________ dne _______________

______________________________________
podpis vedoucího skupiny

Na základě jakých právních důvodů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?
Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace, IČ: 44946902, DIČ: CZ44946902 se sídlem Zemědělská 2, 664 91
Ivančice bude osobní údaje účastníka zpracovávat na základě níže uvedených právních důvodů:

Vedoucí skupiny
Jméno a příjmení _______________________________________________________________
Archivace účetnictví
Účel zpracování
Rozsah osobních údajů
Doba zpracovaní

Údaje nezbytné pro naplnění povinnosti archivovat účetní podklady
jméno a příjmení, bankovní spojení
5 let od data přihlášení do zájmového vzdělávání
Právní důvod

Oprávněný zájem

Údaje nezbytné k organizaci akce
Účel zpracování
Informace nutné k organizačnímu zajištění akce
Rozsah osobních údajů jméno a příjmení, telefon, mobilní telefon, emailová adresa
Doba zpracovaní

1 rok od data přihlášení do zájmového vzdělávání

Právní důvod

Plnění smlouvy

Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů
Uděluji organizaci Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace, IČ: 44946902, DIČ: CZ44946902 se sídlem
Zemědělská 2, 664 91 Ivančice (dále jen "Správce") souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka pro níže uvedené účely a v
uvedeném rozsahu:

Vedoucí skupiny
Jméno a příjmení _______________________________________________________________
Propagační aktivity
Účel zpracování
Rozsah osobních údajů
Doba zpracovaní

Veřejná propagace činností Správce v zájmovém vzdělávání (publikace na internetových stránkách
a v tištěných materiálech) při organizaci zájmového vzdělávání
fotografie, video nahrávky
3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za tímto účelem:

ANO

NE

Souhlas pro přímý marketing
Účel zpracování
Kontaktování a zasílání nabídek služeb (pozvánky na akce pořádané Správcem, nabídky kurzů, akcí,
táborů apod. pořádaných Správcem) a to i na elektronické kontakty Klienta ze strany Správce
Rozsah osobních údajů telefon, mobilní telefon, emailová adresa
Doba zpracovaní
3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za tímto účelem:

ANO

NE

Potvrzuji, že zvolením ANO výše vyjadřuji své svobodné, konkrétní a jednoznačné svolení ke zpracování mých osobních
údajů a že jsem byl Správcem řádně informován o všech okolnostech zpracování osobních údajů a těmto okolnostem
rozumím.

V _______________ dne ___________ Podpis vedoucího skupiny _______________________
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uděleného 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 o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) a nejste povinna/povinen údaje Správci za výše uvedenými účely poskytnout – jejich poskytnutí je zcela dobrovolné. V případě, že uplyne
doba zpracování osobních údajů stanovená výše nebo bude odvolán tento souhlas, Správce provede výmaz osobních údajů, ledaže by měl povinnost údaje dále
zpracovávat dle zvláštních právních předpisů nebo oprávněný zájem na jejich zpracování (například pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce).
Správce po ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních údajů, které zpracovává, vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na legitimní
účely jejich zpracování.

