
Souhlas se zpracováním osobních údajů o dítěti -  DDM ALFA Pardubice 

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen ,,GDPR“) 

 

Pozn.: Rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí definuje GDPR tak, že zpracování osobních údajů dítěte je zákonné, je-li dítě ve věku 
nejméně 16 let, u mladších osob je zpracování jejich údajů možné jen se souhlasem zákonného zástupce – tj. rodiče, soudem ustanoveného 
opatrovníka či jiné osoby, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti. 
 

Souhlasím, aby správce: 

Název organizace: Radost Pardubice, z.s. 

IČ:  42194334 

Adresa sídla (dále jen správce):  Družby 334, 530 09 Pardubice 

zpracovával osobní údaje o mém dítěti: 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Trvale bytem:  

tento souhlas uděluji jako zákonný zástupce: 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Trvale bytem:  

 
Na jak dlouho tento souhlas udělujete? 
Souhlas udělujete s účinností dnem podpisu po dobu školního roku a trvání právní subjektivity organizace. 
Budou Vaše údaje zpřístupněny dalším subjektům? 
Údaje, k nimž se vztahuje tento souhlas, nebudou zpřístupněny dalším subjektům, ani je nebudeme předávat mimo země Evropské unie nebo 
mezinárodní organizaci. 
Budou Vaše osobní údaje v bezpečí? 
Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy 
a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tato pravidla dodržovali v rámci svých 
každodenních pracovních aktivit. 
 

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro tyto účely, ke kterým uděluji souhlas (zvolenou variantu zaškrtněte křížkem) 

1.   Zasílání informací e-mailem o akcích pořádaných DDM ALFA v roli organizátora nebo partnera. 

2.   Prezentace fotografií a videa zachycují dítě při realizaci aktivit DDM na webu organizace. 

3.   Prezentace fotografií, výkresů nebo jiných uměleckých výtvorů umístěné na nástěnkách, vitrínách, ve výstavních síních, zasílání uměleckých 
výtvorů do soutěží. 

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě. 
 
Můžete souhlas kdykoliv odvolat a co mohu vše dalšího požadovat? 
Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Odvolání souhlasu je nutné doručit písemně na výše uvedenou adresu. Odvolání 
souhlasu je účinné ode dne doručení na adresu sídla správce. 

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má Subjekt údajů právo požádat o: 

- přístup k osobním údajům, tj. informace o zpracování, 
- opravu, 
- výmaz / „právo být zapomenut“, 
- omezení zpracování, tj. na zdržení se jakéhokoliv zpracování mimo uchování údajů, 
- přenositelnost osobních údajů (tj. na vydávání zpracování údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu), 
- námitku, 
- (to) nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. 

 
Projev vůle 
Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji 
souhlas výše uvedené organizaci, ke zpracování shora vymezených osobních údajů za shora uvedených podmínek. 
 
Souhlas se zpracováním se týká osobních údajů, jejichž zpracování nevyplývá z jiného zákonného důvodu.  
 

 

 

V ……………………………………………  dne: ………………………….                                                                       ____________________________________________ 

     podpis zákonného zástupce   
 
 
 



 

Z á v a z n á    p ř i h l á š k a 

n a    l e t n í    t á b o r   s o u b o r u   R a d o s t 

se zaměřením na pohybovou výchovu –LDT BĚSTVINA 

8 - 15. 8. 2021 

 
Jméno a příjmení ............................................       rod. č.: ................................. 

 

Adresa: ...............................................................................……       PSČ:  .................................. 

 

Zdravotní pojišťovna: ..................      e-mail rodičů (ČITELNĚ): …………………………… 

 

Tel. domů /pevná linka, mob. telefon/: ................................................................................…… 

 

Jméno matky: ......................................................................   tel. zaměst.: ..........................…… 

 

Jméno otce:  .........................................................................   tel. zaměst.: ..........................……. 

 

 

.....................................           ...................................................... 

          datum                 podpis rodičů                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte do 30. 4. 2021!!! 

Poplatek za jednoho účastníka – člena souboru Radost činí 3200,- Kč (ostatní 3330,- Kč) 

Úrazové pojištění není zahrnuto v ceně.  

Stornovací podmínky: 

odhlášení dítěte 31 – 40 dní před odjezdem        40%     z ceny tábora 

                                   16 – 30 dní před odjezdem        70%     z ceny tábora  

                                   1 – 15 dní před odjezdem         100%    z ceny tábora 

Stornovací poplatky v tomto rozsahu nevzniknou v případě, že přihlášený účastník tábora za sebe 

najde platícího náhradníka. V případě vážných zdravotních problémů (úraz, nemoc) se na základě 

lékařského potvrzení vrací účastníkovi celá částka, krácená o manipulační poplatek ve výši 500,-  

O vrácení platby je nutné požádat do 14 ti dnů po skončení tábora 

email: radostpardubice@centrum.cz 

Při předčasném odjezdu z tábora bez vážných zdravotních problémů se peníze nevracejí. 

 

Uhradit převodem na účet č.: 2500100111/2010  

Variabilní symbol- 2021 

Do poznámky jméno dítěte, účel platby –tábor  

Pokud Vám bude na tábor přispívat organizace, musí vystavit svoji objednávku a zaslat na 

adresu: 

Radost Pardubice z.s. Družby 334, Pce 530 09 

IČO: 42194334  č. ú.: Fio banka, Pardubice  2500100111/2010.  

Bez objednávky nelze vystavit fakturu. TERMÍN PLATBY do 30. 4. 2021 (odklad termínu po 

domluvě) 

Informace plateb:     sl. Mroviecová tel. 732 253 038, email: Lenka.Mroviecova@seznam.cz 

Informace organizace: pí. Neradová   tel. 792 310 844, email:  alexandra.neradova@ddmalfa.cz                    
 

Informace k pobytu budou zaslány e-mailem po odevzdání přihlášky. 

Tiskopisy k lékaři, bezinfekčnost pošlu emailem nebo budou k dispozici v DDM ALFA a 

našich webových stránkách https://radostpardubice.cz/  
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