
Přihláška do kurzu pro rok 2019/2020 
MgA. Petra Žerníčková, IČ: 74799355 !!

Zaškrtněte a doplňte vybraný kurz: !!
□  Pirueta ……………………………………………………………………………………………………………………….………. !
□  Picasso (výtvarná skupina)60 minut………………………………120minut…………………………………. !
□  Picasso (keramická skupina)90 minut………………………………120minut…………………..…………. !
□  Amadeus: nástroj………………………………….       lektor………………………………………….. 
            
                     varianta výuky………………………………………………………………………………………………… !!
□   Jiné kurzy a akce: ……………………………….…………………………………………………………………………. !!!

!!!
Souhlasím tímto ve smyslu ustanovení § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů v platném znění a ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady EU č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se shromažďováním, 
uchováváním a zpracováním osobních údajů, které jsem poskytl nebo poskytnu nad rámec zákonné 
povinnosti správci osobních údajů, kterým je MgA. Petra Žerníčková, IČ: 74799355 !
v rozsahu/za účelem: !
 - fotodokumentace - za účelem prezentace  - nástěnky, tisk, webové stránky  
  
- videozáznamy - za účelem prezentace  – youtube kanál spolku, facebook !
-  zveřejnění jména a příjmení, kurzu a věku - za účelem účasti na soutěžích a zveřejnění jejich 
výsledků, koncerty, výstavy, tisk, nástěnka, webové stránky 
   

Jméno: Příjmení: Datum narození:                                   !

Bydliště: Email: !!
Prosím o srozumitelné vyplnění. Na Váš 
e-mail obdržíte fakturu k proplacení 
kurzu!

Mobil: Ostatní: 



Souhlas uděluji na dobu absolvování kurzu. !
Osobní údaje bude zpracovávat správce a jeho zaměstnanci. Beru na vědomí, že ke zpracování 
osobních údajů a pro uvedené účely může správce využít třetí subjekty, tzv. zpracovatele. !
Potvrzuji, že jsem byl/a správcem poučen/a o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů 
je dobrovolné a že tento souhlas mohu kdykoli odvolat, jakož i o mém právu na přístup k osobním 
údajům, právu na opravu osobních údajů, právu požadovat od správce osobních údajů vysvětlení, 
právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, 
doplněním nebo likvidací osobních údajů, a o právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. !
Zavazuji se informovat správce o změně poskytnutých osobních údajů.  !
Zavazuji se informovat vedoucího kurzu o nepředvídatelných událostech, které znemožní 
přihlášenému návštěvu kurzů.  !
Jsem plně informována o finančním poplatku za kurz a podpisem stvrzuji, že finanční úhradu 
provedu ve stanoveném termínu.  !!!
Datum:                                                                   Podpis: !!!!
————————————————————————————————————————————— 


