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První zákonný zástupce 
Jméno a příjmení:  Telefon:                       

Adresa:                      

Druhý zákonný zástupce 
Jméno a příjmení:  Telefon:                       

Adresa:                      

 

Kontaktní informace 
Mobil:  Tel. zaměstnání:        

Tel. domů:       e-mail:                

Novinky:                                                ANO                  X                   NE      

 

Zájmový útvar 
Kód: 197703   Název:       Lyžařská školička 

Dny schůzek:  

Zahájení ZÚ:            13. 1. 2020 Ukončení ZÚ: 18. 1. 2020 Variabilní 
symbol: 

 

Upozornění na zdravotní stav účastníka, zdravotní způsobilost, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění a 
jiná sdělení: 
Uveďte zda je dítě v lyžování začátečník či pokročilý: 
Chci si zapůjčit: (zakroužkujte, co si budete chtít zapůjčit) 
A) helmu 
B) lyže – výška dítěte:  
C) boty – velikost boty: 
 

Dítě (do 15 let) bude po skončení kroužku (akce) 
odcházet:              

Samostatně V doprovodu 

 

Prohlášení rodičů (zákonných zástupců) 
Souhlasím se členstvím dítěte v uvedeném zájmovém útvaru (dále jen ZÚ) a prohlašuji, že zápisné, za ZÚ 
uhradím za I. pololetí nejpozději do 15. 10. 2019 a za II. pololetí do 31. 1. 2020. Beru na vědomí, že je dítě 
řádným členem ZÚ až po zaplacení zápisného, a že se zaplacené zápisné nevrací (s výjimkou vážných 
zdravotních důvodů apod.). V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny zájmových útvarů (místo, 
den, doba činnosti ZÚ). Souhlasím s tím, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny a použity pro vlastní 
propagaci zařízení. Beru na vědomí, že organizace neručí za odložené věci. V době svátků a školních prázdnin 
se činnost zájmového útvaru nekoná. Prohlašuji, že jsem se seznámil s příslušným řádem (Vnitřní řád – na 
recepci SVČ nebo na www.svckrnov.cz) a souhlasím s podmínkami v něm uvedenými. Dítě je zdravotně 
způsobilé navštěvovat výše uvedený ZÚ. 
 

 
 
V                                dne 

Podpis rodičů (zákonných zástupců):  
    
 

Základní údaje účastníka 
Jméno:                   Příjmení:        

Státní občanství:  Rodné číslo:  

Ulice:             Město, PSČ:  

Škola:  Zdravotní pojišťovna:  
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Na základě jakých právních důvodů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat? 

Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace, IČ: 75079356 se sídlem Dobrovského 16, 794 01 Krnov 

bude osobní údaje účastníka zpracovávat na základě níže uvedených právníh důvodů: 

 

Školní matrika 

 

Účel zpracování – vedení školní matriky podle §28 zákona č. 561/2004 (školský zákon) 

Rozsah osobních údajů – rodné číslo, jméno a příjmení, pohlaví, adresa, státní občanství, telefon,    

mobilní telefon, emailová adresa, typ a název školy, zdravotní znevýhodnění, jméno a příjmení 

zákonného zástupce, telefon zákonného zástupce, adresa zákonného zástupce 

Doba zpracování – 10 let od data přihlášení do zájmového vzdělávání 

        Právní důvod – právní povinnost 

 
 

Údaje nezbytné k organizaci akce 

 

Účel zpracování – informace nutné k organizačnímu zajištění akce 

Rozsah osobních údajů – jméno a příjmení, telefon, mobilní telefon, emailová adresa, zdravotní 

znevýhodnění, jméno a příjmení zákonného zástupce, telefon zákonného zástupce 

Doba zpracování – 1 rok od data přihlášení do zájmového vzdělávání 

        Právní důvod – plnění smlouvy 

 

Účastník 

Jméno a příjmení:                                                                                   Datum narození: 

Adresa: 

Archivace účetnictví  

Účel zpracování – údaje nezbytné pro naplnění povinnosti archivovat účetní podklady. 

Rozsah osobních údajů – jméno a příjmení, bankovní spojení. 

Doba zpracování – 5 let od data přihlášení do zájmového vzdělávání. 

        Právní důvod – oprávněný zájem 
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