Přihláška do dětského klubu realizovaného v obci Kvíčovice v rámci
projektu s názvem „Dětský klub Kvíčovice“ s registračním číslem
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014004 podpořený z EU
Provozovatel: Obec Kvíčovice
Adresa: Kvíčovice 50, 345 62 Kvíčovice
IČ: 00572357
Údaje o přihlašovaném dítěti
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Upozornění na zdravotní problémy dítěte (např. alergie, omezení, léky):
Dítě může domů odcházet samo: ANO/NE
Popřípadě uveďte jméno a příjmení osoby, které smí vedoucí pečující osoba předat dítě
po skončení klubu:

Údaje o rodičích
Jméno a příjmení matky:
Žije s dítětem ve společné domácnosti: ANO/NE
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště v případě, že se neshoduje s adresou bydliště dítěte:
Nejvyšší dosažené (ukončené) vzdělání:
Telefon do zaměstnání:
Mobilní telefon:
E-mail:
Údaje o zaměstnavateli (název, adresa zaměstnavatele)1:

Datum a podpis:
Jméno a příjmení otce:
Žije s dítětem ve společné domácnosti: ANO/NE
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště v případě, že se neshoduje s adresou bydliště dítěte:
Nejvyšší dosažené (ukončené) vzdělání:
Telefon do zaměstnání:
Mobilní telefon:
E-mail:
Údaje o zaměstnavateli (název, adresa zaměstnavatele)2:

Datum a podpis:
1

V případě nezaměstnaných hledajících aktivně práci bude uveden úřad práce, kde je osoba registrována, osoby v procesu vzdělávání
uvedou údaje o škole či v případě rekvalifikace o instituci poskytující rekvalifikační kurz (vč. názvu kurzu).
2

V případě nezaměstnaných hledajících aktivně práci bude uveden úřad práce, kde je osoba registrována, osoby v procesu vzdělávání
uvedou údaje o škole či v případě rekvalifikace o instituci poskytující rekvalifikační kurz (vč. názvu kurzu).

Svým podpisem zároveň potvrzujeme, že v případě změny našeho postavení na trhu práce, které by
se lišilo od potvrzení, které jsme předali při vstupu do tohoto projektu, neprodleně informujeme
realizátora tohoto projektu o této skutečnosti a předáme mu řádně vyplněné potvrzení. Zároveň že
souhlasíme s pořizováním fotografií z běžné klubové činnosti a s jejich zveřejněním v rámci
propagace projektu s registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014004. Dále potvrzujeme, že
jsme si vědomi skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů v této přihlášce může dojít k naplnění
skutkové podstaty poškození finančních zájmů EU dle § 260 zákona č. 40/2009 Sb., trestního
zákoníku.
Také souhlasíme s uchováním a případným zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro
potřeby projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014004, ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas udělujeme jako podpořené osoby na
dobu zapojení v projektu (tedy po dobu využívání služby péče o dítě) s navýšením o povinnou lhůtu
10 let archivace dokumentů vztahujících se k projektu. Informace o podpořených osobách jsou
uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Osobní údaje podpořených osob jsou plně
zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů
oprávněných provádět u zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních
předpisů.
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