KROUŽEK PRO KAŽDÉ DÍTĚ
POTVRZENÍ O ÚČASTI V ZÁJMOVÉM KROUŽKU
Potvrzujeme, že žák

____________________________________________,

nar.: ______________, trvale bytem:

_____________________________,

je v druhém pololetí školního roku 2018/19 zapsán do zájmového kroužku
název:

_________________________________________________,

organizátor:

_________________________________________________,

podpis a razítko organizátora: ______________________________________.
Zápisné činí:

_________________________________________________

Prosím uhradit na účet číslo:

_______________________________________

V případě, že organizátor zájmového kroužku v rámci základní školy nemá vlastní
razítko, potvrzení bude označeno razítkem základní školy, pro kterou tuto činnost
vykonává.
Zákonný zástupce dítěte
Jméno:

_______________________________________

Telefon:

_______________________________________

e-mail:

_______________________________________

Podpis zákonného zástupce _________________________

Kontaktní osoba: Helena Brázová, tel.: 739 409 031, e-mail: brazovah@praha7.cz

PRAHA 7.CZ

Informace o zpracování osobních údajů
Osobní údaje dítěte v rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození; osobní údaje zákonného zástupce v rozsahu: jméno,
příjmení, podpis, tel. číslo, e-mail, číslo bank. účtu; a osobní údaje organizátora v rozsahu: jméno, podpis, číslo bank. účtu; budou zpracovávány
za účelem: Poskytnutí příspěvku na kroužky sociálně potřebným dětem, na právním základu oprávněného zájmu správce zajistit a
zkontrolovat efektivní nakládání s finančními prostředky.
Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Doba zpracování je omezena trváním posuzování žádosti. Poté budou osobní údaje uchovávány
podle zák. 499/2004 o archivnictví a spisové službě a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy. Při zpracování nedochází
k automatickému rozhodování nebo profilování. Správce: Městská část Praha 7, nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, 17000, Praha 7, datová schránka:
r44b2x7, odpovědná osoba: brazovah@praha7.cz, 739 409 031, pověřenec: dpo@praha7.cz, 604590908.
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Čestné prohlášení
Já, _______________________________________________________________, zákonný zástupce
syna/dcery:

_____________________________________________________________________,

trvale bytem: _____________________________________________________________________,
čestně prohlašuji, že žádám o příspěvek ve výši 1500,- na zájmový kroužek svého dítěte z jednoho
z těchto důvodů (zaškrtněte):
1) mám 3 a více dětí
2) jsem samoživitel/samoživitelka
3) jsem v exekuci
4) probíhá oddlužení formou osobního bankrotu
5) jsem ve finanční nouzi a pobírám
 dávky hmotné nouze
 příspěvek na bydlení
 přídavky na dítě
 příspěvek na mobilitu
6) z jiného závažného důvodu (na str. 4 tohoto formuláře žadatel podá podrobnější vysvětlení
v rozsahu min. 300 znaků)
Zároveň prohlašuji, že informace zde uvedené jsou pravdivé a jsem si vědom všech důsledků, které
plynou ze zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, § 2991 – bezdůvodné obohacení, v případě
uvedení nesprávných či lživých informací.
Podmínky přiznání příspěvku na zájmovou činnost dítěte:
 navštěvování kterékoli základní školy v České republice
 trvalé bydliště dítěte v Praze 7
 doplatek na zájmovou činnost je do maximální výše 1500, splnění jednoho z důvodů výše uvedených
 podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu GDPR
 podepsání potvrzení účasti dítěte v zájmovém kroužku
 dodržení termínu podání žádosti
 doložení platby kroužku (např. výpis z účtu, účtenka apod…)
Termín podání žádosti je do 31.3.2019 (včetně) formou:
 datové zprávy
 elektronické pošty prostřednictvím e-mailu
 osobního podání v podatelně úřadu MČ Praha 7
Na příspěvek nevzniká žádný právní nárok.
V případě neodůvodněné neomluvené docházky na zájmový kroužek může být již vyplacená
poměrná částka vymáhána právními prostředky.
V Praze dne

Podpis

Informace o zpracování osobních údajů
Osobní údaje dítěte v rozsahu: jméno, příjmení, adresa trv. bydliště; a osobní údaje zákonného zástupce v rozsahu: jméno, příjmení,
počet dětí, sociální situace, podpis; budou zpracovávány za účelem: Poskytnutí příspěvku na kroužky sociálně potřebným dětem, na
právním základu oprávněného zájmu správce zajistit a zkontrolovat efektivní nakládání s finančními prostředky.
Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Doba zpracování je omezena trváním posuzování žádosti. Poté budou osobní údaje
uchovávány podle zák. 499/2004 o archivnictví a spisové službě a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy. Při zpracování
nedochází k automatickému rozhodování nebo profilování. Správce: Městská část Praha 7, nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, 17000,
Praha 7, datová schránka: r44b2x7, odpovědná osoba: brazovah@praha7.cz, 739 409 031, pověřenec: dpo@praha7.cz, 604590908.
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Nabídka odběru novinek:
Stává se, že MČ Praha 7 obdrží pozvánky na kulturní nebo sportovní akce pro děti ze sociálně
znevýhodněných rodin zcela zdarma nebo za zvýhodněnou cenu.
Měl/a byste zájem aby Váš kontakt byl v seznamu zájemců, které může radnice
prostřednictvím SMS kontaktovat a zaslat takové nabídky?
Zaškrtněte:

ANO / NE

Mobilní telefon pro SMS kontakt :
Kontaktní osoba: Helena Brázová, tel.: 739 409 031, brazovah@praha7.cz
V případě, že jste zaškrtli v Čestném prohlášení bod 6), níže rozveďte důvody, z jakých žádáte o
příspěvek na zájmový kroužek svého dítěte (min. 300 znaků):
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zpracováním osobních údajů: tel. číslo za účelem: zasílání nabídek cenově
zvýhodněných kurzů. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Při zpracování nedochází
k automatickému rozhodování nebo profilování. Doba zpracování je omezena platností
souhlasu. Poté budou osobní údaje uchovávány podle zák. 499/2004 o archivnictví a spisové službě a
v souladu s dalšími relevantními právními předpisy.
Máte právo:






odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
požadovat přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí jejich kopie,
na opravu svých osobních údajů, jsou-li nepřesné nebo neúplné,
na výmaz svých osobních údajů, jsou-li zpracovávány bez platného právního titulu,
podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud máte za to, že
zpracování osobních údajů porušuje právní předpisy.

Správce:
Městská část Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7
email: podatelna@praha7.cz
datová schránka: r44b2x7
odpovědná osoba: Helena Brázová, tel.: 739 409 031, brazovah@praha7.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: dpo@praha7.cz, 604 590 908

V Praze dne ………………………

Podpis …………………………….
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