
                                       PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR  
                                              ŠKOLNÍ ROK 2018 -2019 

 
 

Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace 
Dobrovského 16, 794 01  Krnov 

                                   email: recepce@svckrnov.cz, mob. recepce: 775 055 212 
                                                                       www.svckrnov.cz 
 
 
 

 

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:                

 

 

Letní tábor 
Kód: 184103                                           Název:       Putování po Zemi Nezemi 

Termín tábora: 5.– 9. 8. 2019 

Zahájení 
tábora:            

5. 8. 2019 Ukončení  
tábora: 

9. 8. 2019 Variabilní 
symbol: 

184103 

Upozornění na zdravotní stav účastníka, zdravotní způsobilost, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění     
a jiná sdělení: 
 
ne 
 
 

Dítě je plavec:  ano ne 

 

Prohlášení rodičů (zákonných zástupců) 
Souhlasím s účastí dítěte na uvedeném letním táboře pořádaném SVČ Krnov. Prohlašuji, že jsem se seznámil                       
s Organizačním řádem příměstských a pobytových táborů. Svým podpisem stvrzuji souhlas s podmínkami          
v něm uvedenými. 
 

 
 
V Krnově …………………..…dne……………… 

Podpis rodičů (zákonných zástupců):  
    
 

 

 

 

Základní údaje účastníka 
Jméno:                   Příjmení:        

Státní občanství:  Rodné číslo:  

Ulice:             Město, PSČ:  

Škola:  Zdravotní pojišťovna:  

mailto:recepce@svckrnov.cz
http://www.svckrnov.cz/
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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 právních 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 

 
 

 

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 

 
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 

 

mailto:recepce@svckrnov.cz
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