
 

 
 

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU – Klub Brouček  
   

 
Jméno a příjmení dítěte: 
……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
 
Datum narození dítěte: 
………………………………………………………………………...………………………………………………………………….. 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Jméno a příjmení osoby, která předává dítě a její vztah k dítěti:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Jméno a příjmení osob, které vyzvedávají dítě (pokud se liší od předávající osoby) a jejich vztah 
k dítěti:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Telefonní kontakt na zákonného zástupce: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
E-mail zákonného zástupce: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Důležité informace o dítěti (onemocnění, alergie, odchylky od psychomotorického vývoje…) 
 
…………………………………………………………………………………………………..……...…………………………………
…………………………………………………………………….................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
SOUHLAS K POŘIZOVÁNÍ OBRAZOVÝCH MATERIÁLŮ 
Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů. Rovněž souhlasím s využitím 
obrazového materiálu (fotografie, video) v rámci propagace Rodinného centra v tisku, na 
webových stránkách, sociálních mediích a v dalších materiálech Rodinného centra (informace 
o aktivitách, programy apod.) 
 

                               ANO                                                      NE        

 

 
 

Datum vyplnění přihlášky:…………………………… 
 
 

Podpis zákonného zástupce dítěte:…………………………………………………………………………... 



 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů, 

nezbytných pro účast na aktivitách RC Srdíčko 

Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádané aktivity – klub 

Brouček.  Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci aktivity nezbytné. Souhlas je 

udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“.  

Vyplněním přihlášky, udělujete organizátorovi, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, 

aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce, konkrétně: 

• jméno přihlašovaného dítěte 

• datum narození přihlašovaného dítěte 

• jméno zákonného zástupce dítěte  

• osoby/osob, které budou dítě přivádět/odvádět, v případě, že se nejedná o zákonného 

zástupce 

• telefonní a e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte  

• důležité údaje o dítěti nezbytné k pobytu v RC Srdíčko (onemocnění, alergie, odchylky od 

psychomotorického vývoje apod.) 

 

Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační 

zajištění aktivity a za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem.  

Osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle 

však po dobu 5 let. Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce dobrovolně a řídí se Zásadami o 

ochranně osobních údajů, které jsou k dispozici v RC Srdíčko a na www.rcsrdicko.cz.   

 

Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím se všemi výše uvedenými podmínkami přihlášení, 

zpracováním osobních údajů dle výše uvedených podmínek a se způsobem platby uvedeným 

organizátorem. Podpisem také stvrzuji, že dítě je zdravotně způsobilé účastnit se aktivity. 

 

V(e):________________________________________Dne:_______________________________ 

 

 

 

Podpis zákonného zástupce:____________________________________                     

http://www.rcsrdicko.cz/

