Dětský klub v anglickém jazyce Little Falcons
Jáchymovská 613/1, Praha 5 – Řeporyje, areál TJ Sokol Řeporyje
tel. 737 072 346, e-mail: info@vzdytojde.cz, www.littlefalcons.cz
PŘIHLÁŠKA DO DĚTSKÉHO KLUBU LITTLE FALCONS
JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE
DATUM NAROZENÍ DÍTĚTE
ADRESA DÍTĚTE
ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA DÍTĚTE
ČLENSTVÍ DÍTĚTE V SOKOLE

ANO/NE

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ, ALERGIE, ČI JINÉ SPECIÁLNÍ POTŘEBY DÍTĚTE
INFORMACE O ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI DÍTĚTE (uveďte, prosím minimálně jednoho)
jméno a příjmení

ZÁSTUPCE 1
datum narození

adresa (je-li jiná než adresa dítěte)
tel. číslo

e-mail
ZÁSTUPCE 2

jméno a příjmení
datum narození
adresa (je-li jiná než adresa dítěte)
tel. číslo

e-mail

SEZNAM OSOB URČENÝCH K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE
VZTAH K DÍTĚTI (NAPŘ. DĚDA)
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
1
2
3
4
5
1/2

UDĚLENÍ SOUHLASU
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 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 volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen
„Nařízení“) jako zákonný zástupce uděluji tímto
Dětskému klubu v anglickém jazyce Little Falcons provozovaného společností VŽDY TO JDE s.r.o., IČ
07316241 se sídlem na adrese Jáchymovská 613/1, Praha 5, 155 00 (dále jen Little Falcons) souhlas
ke shromažďování, zpracování a evidenci osobních údajů o mně a mém dítěti uvedených v této
přihlášce.
Dále SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM* s pořízením fotografií a videozáznamů z akcí a jejich
uveřejněním na webových stránkách www.littlefalcons.cz a sociálních sítích s Little Falcons spjaté,
případně v marketingových materiálech Little Falcons.
(*Nehodící se, prosím, škrtněte.)
Prohlašuji, že poskytnutý souhlas je zcela svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný a že si
jsem vědom(a) účelů, pro který budou mé osobní údaje zpracovány.
Jsem si vědom/a, že mám právo přístupu ke svým osobním údajům a na jejich opravu, jakož i další
práva vyplývající z Nařízení nebo jiných platných právních předpisů. Jsem oprávněn/a poskytnutý
souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních
údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Pro přístup ke svým osobním
údajům a pro odvolání svého souhlasu s jejich zpracováním mohu kontaktovat vedoucího klubu Mgr.
Jana Kluganosta a to nejlépe prostřednictvím e-mailu nebo osobně.
Prohlašuji, že jsem se seznámil (a) s provozním řádem Dětského klubu v anglickém jazyce Little
Falcons.
Souhlasím s pravidelnou úhradou poplatků.
DATUM
____________________________________
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

__________________________
PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Platby je možno provádět na místě v hotovosti nebo platební kartou.
V případě měsíčního předplatného je možná úhrada i převodem na účet číslo: 2401481916/2010
vedeného u Fio banky.Do poznámky, prosím, uveďte jméno a příjmení dítěte.
Dětský klub Little Falcons je provozován společností VŽDY TO JDE s.r.o., IČ 07316241, Jáchymovská
613/1, Praha 5– Řeporyje, 155 00, ID datové schránky m94c5kj, info@vzdytojde.cz, tel. 737 072
346 , zastoupenou jednatelem Mgr. Bc. Janem Kluganostem, DiS. et DiS.
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