Přihláška na ozdravný pobyt spojený s lyžováním
v chatě Brněnka v Jeseníkách (Vernířovice)
od 27. ledna do 1. února 2019

č.

Přihlašuji:
jméno a příjmení ……………………………………….… rodné číslo ………………………
bydliště ……………………………………..…. telefon ……………………ZP….…………..*
na pobyt na horách. Cena pobytu 4.000,- Kč (zahrnuje ubytování, plná penze, dopravu na hory,
permanentku).
Zálohu uhradím při přihlášení a zbytek částky do 14. prosince 2018, jinak nevratná záloha a
přihlášení propadají.
………………………………………
podpis přihlášeného (do 18 let zákonného zástupce)
Nevratná záloha na ozdravný pobyt Jeseníky 2019
ve výši 1.000,- Kč zaplacena dne
.
. 2018
………………………………………
přijal
* Souhlas se zpracováním osobních údajů je na druhé straně.
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podpisem na čelní straně Přihlášky ke stravování dávám souhlas se zpracováním osobních údajů a to
správci osobních údajů, kterým je Základní škola Moravské Málkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace,
IČO 709 84 620, se sídlem Moravské Málkovice 16, 682 01, Vyškov, (dále jen „Správce“), ke zpracování
následujících osobních údajů: jméno, příjmení, bydliště, telefonní kontakt, VZP a rodné číslo. Uvedené

osobní údaje jsou zpracovány za účelem organizování Ozdravného pobytu Jeseníky 2019 a s tím
spojené evidence, agendy a pojištění.
Osobní údaje budou zpracovány a archivovány do 1. 2. 2020 (jeden rok z důvodu případné kontroly). Po
tomto datu budou skartovány. S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji podpisem svobodný a
výslovný souhlas. Beru na vědomí, že souhlas je dobrovolný a mohu ho vzít kdykoliv zpět, a to například
zasláním emailu na adresu reditel@zsmormalkovice.vys.cz nebo dopisem na výše uvedenou adresu sídla
Správce, popř. jiným prokazatelným způsobem.
Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že dle předpisů na ochranu osobních údajů mám právo vzít souhlas

kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány,
požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je
aktualizovat, opravit nebo doplnit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, požadovat omezení zpracování
osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se
obrátit na Správce nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Více informací o tom, jak Správce zachází s osobními údaji, naleznete v dokumentu Prohlášení
o ochraně osobních údajů. Dokument je dostupný v elektronické podobě na internetových stránkách Správce
nebo v listinné podobě v ředitelně v budově sídla Správce. Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů
vykonává pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA, kontakt: datová schránka 5b36car, telefonní
číslo: 732 464 854, 732 657 386, 733 281 378, email: poverenec@gdprdoskol.cz
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