MĚSTO

D AČICE

ODBOR

KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
ODDĚLENÍ KULTURNÍCH AKTIVIT

K R A J ÍŘ O V A 2 7 , 3 8 0 1 3 D A Č IC E I

PŘIHLÁŠKA DO KURZU TANCE PRO ZAČÁTEČNÍKY 2021
Jméno:…………………………………………………………………………………………………………..
Bydliště:…………………………………………………………………………………………….
E-mail: (DŮLEŽITÉ!!! e-mail prosím kontrolujte)
……….……………………………………………………………………...............................................................

Tel:...........................................................................................................................................................................
Kurzovné ve výši 1.500 Kč uhrazeno dne:………………………………….
hotově v kanceláři KD Beseda / převodem (údaje k převodu na vyžádání)

Pokud dojde v průběhu kurzu k omezením a vládním nařízením spojených
s COVIDEM- 19, může být kurz odložen na nezbytně nutnou dobu, případně zrušen.
Při zrušení se vrací účastníkovi poměrná část zápisného za zrušené hodiny.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů Městský úřad Dačice, se sídlem Krajířova 27/I,
380 13 Dačice/město Dačice, IČO: 00246476, se sídlem Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, zpracovával moje
osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa za účelem evidence
v kurzu tance na dobu 1 roku.
Jsem si vědom svých práv subjektu údajů, s tím, že mám právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy
získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda moje osobní údaje jsou či nejsou
zpracovávány; pokud ano, mám právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím, mám
právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné a s přihlédnutím k účelům
zpracování můžu požadovat doplnění neúplných osobních údajů mám právo na výmaz osobních údajů a na
omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech, mohu získat své osobní údaje ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a mohu je předat jinému správci, kdykoli mohu
odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto
odvoláním, mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívám, že správce či
zpracovatel osobních údajů zpracovávají mé osobní údaje neoprávněně či jinak porušují má práva.
Souhlasím s podmínkami kurzu a se zpracováním osobních údajů
Dne ……………………………

Podpis zákonného zástupce………………………..
(pokud nebylo účastníkovi 18 let)
Spojovatelka
384 401 211
384 401 210

Fax
384 401 236
384 401 235

E-mail
meu@dacice.cz
e-podatelna@dacice.cz

Bankovní spojení
ČS, a. s., Jindřichův Hradec
č. ú. 19 -0603143369/0800

IČO / DIČ
00246476
CZ00246476

Úřed. hodiny
Po,St 800-1700
Pá 800-1400

