PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2022
Harry Potter
Vyberte termín turnusu: (zakroužkujte vybrané)
1. turnus 11.7. – 15.7.

2. turnus 18.7. – 22.7.

3. turnus 25.7. – 29.7.

4. turnus 1.8. – 5.8.

5. turnus 8.8. – 12.8.

6. turnus 15.8. – 19.8.

7. turnus 22.8. – 26.8.
Vyplněnou přihlášku na turnusy (společně se všemi přílohami) odevzdejte nejpozději týden před
nástupem na zvolený turnus na podatelnu MěÚ Vrbno p. P. (přízemí vpravo, dveře č. 101).
INFORMACE
Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………………………………………………………………………………….
Datum a místo narození:………………………………………………………………………………………………………………………
Bydliště:………………………………………………………………….. PSČ:……………………………………………………………………
Zdravotní pojišťovna:………………………………………….
Navštěvovaná třída:……………………………………………… Plavec:

ano

ne

Jméno a příjmení matky:………………………………………………………tel.:……………………………………………………….
Jméno a příjmení otce:…………………………………………………………tel.:…………………………………………………………
Kontaktní email:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Odchod dítěte po ukončení programu (zakroužkujte správnou variantu):
a) dítě odchází po ukončení programu samotné,
b) dítě odchází v doprovodu rodičů nebo těchto osob (nutno vypsat i nezletilé sourozence):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Další důležité informace pro personál tábora (alergie, zdravotní omezení, užívané léky apod.):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Potvrzuji, že souhlasím s vycestováním svého dítěte mimo město Vrbno pod Pradědem v rámci
výletu na příměstském táboře 2022.
 Zpracování osobních údajů uvedených v rámci této přihlášky je na základě zákonného důvodu, a
tím je příprava a plnění smlouvy a ve veřejném zájmu (ochrana zdraví a veřejných prostředků).
Ostatní zpracování osobních údajů dětí je zpracováváno na základě souhlasu, který bude
zákonným zástupcům předložen. Ostatní práva a povinnosti naleznete na www.vrbnopp.cz .
V…………………………………………….. dne…………………………………….. ………………………………………………………
podpis zákonného zástupce
PŘÍLOHY K PŘÍHLÁŠCE: Souhlas se zpracováním osobních údajů, Posudek o zdravotní způsobilosti
dítěte k účasti na příměstském táboře, Prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte,
Souhlas s ošetřením – plná moc, Potvrzení o zaměstnání obou rodičů (spolu s přihláškou k dostání na
podatelně MěÚ Vrbno p. P. anebo na webových stránkách města www.vrbnopp.cz).

OBRAŤTE

Souhlas se zpracováním osobních údajů
1) Správce – totožnost a kontaktní údaje:
Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem, Telefonní číslo:
554 795 111, podatelna@vrbnopp.cz, Identifikátor datové schránky: znnbahx, IČ 00296457.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Milan Jandora,
milan.jandora@outlook.cz
2) Účel zpracování:
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány a vyhodnocovány jen pro potřebu zajištění provozu
městského tábora, prezentace a propagace aktivit správce, rodinné kroniky, bezpečnosti dětí a
souvisejících aktivit.
3) Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Pořizování fotografií a videozáznamů z akcí příměstského tábora.
4) Kategorie příjemců údajů:
Město Vrbno pod Pradědem a zaměstnanci určení pro provoz tábora.
5) Doba poskytnutí souhlasu:
Souhlas se poskytuje na dobu určitou a tou je doba, po kterou je realizován příměstský tábor.
V případě pořizovaných fotografií a videozáznamů pro potřeby propagace a vedení kroniky
města, je doba poskytnutí souhlasu na dobu právní subjektivity správce.
6) Právo poskytovatele osobních údajů:
Máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nezaniká právo správce na
zpracování výše uvedených osobních údajů před odvoláním souhlasu. Další Vaše práva, zákonné
důvody, zásady zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení naleznete na: www.vrbnopp.cz .

V…………………………………………….. dne……………………………………..
………………………………………………………
podpis zákonného zástupce

