Dům dětí a mládeže Holice, Holubova 874, 534 01 Holice, IČO 48159751

Přihláška do zájmového útvaru (kroužku) - 2021/2022
NÁZEV KROUŽKU:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE:
BYDLIŠTĚ:
RODNÉ ČÍSLO:

ŠKOLA, TŘÍDA:

MATKA:

mobil:

e-mail:

OTEC:

mobil:

e-mail:

Byli jsme informováni o vydání a obsahu vnitřního řádu DDM Holice. Vnitřní řád je trvale
umístěn na nástěnce v budově DDM Holice a na webu DDM Holice.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já,
tímto výslovně uděluji souhlas Domu dětí a mládeže
Holice (dále jen DDM) se zachycováním mého dítěte na fotografiích a videozáznamech spolu
s jeho jménem a zveřejňováním za účelem propagace DDM a jeho činnosti na webových
stránkách, facebooku DDM a propagačních materiálech a to po dobu existence DDM.

ANO - NE
Upozorňujeme, že pouhé informativní zveřejnění ilustrační fotografie bez jmenného popisku
jednotlivých dětí souhlasu nepodléhá.
Vaše osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu bude spravovat Dům dětí a mládeže Holice, sídlem Holubova 874,
534 01 Holice, IČO: 48159751, http://www.ddm.holice.cz/ (tzn. správce osobních údajů).
Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 042 23 748, Olomouc, Palackého 150/8, 796 01
zastoupená Ing. Helenou Ondrýskovou, jednatelkou
Tel.: +420 582 349 691
E-mail: info@scholaservis.cz
ID datové schránky: 5b36car
Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a my Vaše fotografie a jiné údaje smažeme, pokud to bude možné a výmaz
nebude v rozporu s našimi jinými povinnostmi či oprávněnými zájmy. Při splnění požadavků dle čl. 15 až 18
GDPR máte právo na přístup, opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, a dále právo na to, abychom omezili
zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby. Dále máte právo podat stížnost u našeho pověřence nebo u
Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je prováděno
v rozporu s GDPR.

V Holicích dne ……………..

…………………………………….
(podpis)

Dům dětí a mládeže Holice, Holubova 874, 534 01 Holice, IČO 48159751

Informace ke kroužkům DDM Holice– 2021/2022
• Řádně vyplněnou přihlášku odevzdejte přímo do DDM, případně ve škole,
či vedoucímu kroužku. Možno též zaslat e-mailem na adresu
ddm.holice@seznam.cz. Přihláška musí mít vyplněné všechny kolonky.
• Má-li dítě více kroužků, pište je na jednu přihlášku.
• Přihlášky odevzdejte nejpozději do 30. 9. 2021.
• Po naplnění kapacity jednotlivých kroužků další děti již nebudou přijaty.
• Termín zahajovací schůzky každého kroužku bude uveden na webových
stránkách. Při schůzce se domluvíte na dnu a čase konání kroužku. Den
úvodní schůzky nemusí být dnem pozdějších pravidelných schůzek.
• Úhradu úplaty proveďte do pátku 29. 10. 2021 na účet DDM Holice
268197916/0300. Do poznámek zadejte název kroužku a jméno dítěte
z důvodu přiřazení platby.
• V případě předčasného ukončení docházky je poplatek nevratný.
• Při hrubém porušení pravidel slušného chování bude účastník vyloučen bez
náhrady.
• Nepřítomnost je třeba omluvit vedoucímu ZÚ, nebo na telefon DDM
734318890.
• Přihlášky budou přijímány od středy 1. 9. 2021.
• U kroužků s týdenním opakováním proběhne minimálně 28 schůzek, u
kroužků se čtrnáctidenním opakováním proběhne minimálně 14 schůzek.
• V případě nižšího počtu schůzek budeme poměrnou část úplaty vracet.
• Pro informace k jednotlivým kroužkům volejte na TČ vedoucího, které je
uvedené v náborovém letáku.
• V případě zavedení jakýchkoli mimořádných opatření budeme účastníky
zájmového vzdělávání informovat na našem webu ddm.holice.cz

