PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – INFORMACE O PODPOŘENÉ OSOBĚ
Jméno, příjmení dítěte/dětí:
Datum narození dítěte/dětí:

Titul, jméno, příjmení zákonného zástupce (podpořené osoby):
Datum narození zákonného zástupce (podpořené osoby):
Trvalé bydliště zákonného zástupce (podpořené osoby):
Nejvyšší dosažené vzdělání(zakroužkujte relevantní):

ZŠ

SŠ

VOŠ

VŠ

Vazba na trh práce (zakroužkujte relevantní):
zaměstnán

na ÚP

OSVČ

na MD s vazbou na trh práce

studující

Sektor ekonomiky, ve kterém podpořená osoba pracuje (zakroužkujte relevantní):
neziskový

soukromý

veřejný

V případě zakroužkování „veřejný“: spadám do kategorie zaměstnanců ministerstva, ústředního
správního úřadu, některého z ostatních správních úřadů nebo územních samosprávných celků, kteří
nevykonávají výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce (tzv. obslužné činnosti) nebo kteří
neřídí pouze výkon takových prací. (zakroužkujte relevantní)
ANO

NE

Podmínkou přijetí dítěte/dětí na příměstský táborje doložení dokladu o vazbě OBOU rodičů (osob
pečujících o děti ve společné domácnosti) na trh práce (potvrzení od zaměstnavatele, kopie pracovní
smlouvy, DPP, DPČ – v době konání tábora, potvrzení ÚP o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
potvrzení o studiu, o účasti na rekvalifikačním kurzu, potvrzení OSZZ/ výpis z OSSZ o hrazení
sociálního pojištění, v případě MD kopie pracovní smlouvy na dobu neurčitou apod.).
Zároveň beru na vědomí, že v rámci realizace projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009655budou uchovávány a případně
zpracovány osobní údaje v rozsahu nezbytném pro potřeby projektu ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v rozsahu osobních údajů
vyplněných podpořenými osobami v této přihlášce a jejích přílohách. Takto poskytnuté údaje o podpořené osobě budou
uchovávány po 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 (lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku po vyplacení
závěrečné platby, příp. po poukázání přeplatku dotace zpět poskytovateli). Účelem zpracování je přiřazení zákonného
zástupce dítěte, jakožto cílové skupiny projektu, ke konkrétnímu dítěti navštěvujícímu aktivity projektu a monitorování
skutečností, že podpořené osobě vznikl nárok na předmětnou podporu. Jelikož důvodem pro zpracování osobních údajů je
ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů právní povinnost, která se na správce vztahuje,
nelze zažádat o předčasný výmaz osobních údajů z databáze správce. Toto se netýká práva na opravu chybných údajů.
Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy Evropské unie a zákony České republiky.
Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití a zůstanou uloženy v uzamykatelných kancelářích
správce osobních údajů. Po uplynutí lhůty stanovené v předchozím odstavci budou údaje fyzicky zlikvidovány, tedy
skartovány.Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u zpracovatele
osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů a případů, kdy takováto povinnost bude přímo plynout ze
zákona, jako například spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

Za správnost, úplnost, pravdivost a aktuálnost všech údajů zodpovídá podpořená osoba.
Stvrzuji, že doklady o vazbě na trh práce, které přikládám za OBA rodiče dítěte a které mají dřívější
datum, než je konání tábora/táborů, jsou platné v době konání tábora/táborů, kterého/kterých se
mé dítě/děti účastní.

Správnost, úplnost, pravdivost a aktuálnost všech údajů stvrzuji svým podpisem.

V:

dne:

podpis:_______________

Datum konání tábora/táborů:

__________________________________________________________________________________
V případě rodičů – samoživitelůpotvrdí rodič čestné prohlášení, že nežije s druhým zákonným
zástupcem ve společné domácnosti:
Čestně prohlašuji, že s druhým zákonným zástupcem dítěte/dětí nežiji ve společné domácnosti a že
jsem jedinou pečující osobou o výše identifikované dítě/děti. Proto dokládám pouze svou vazbu na
trh práce.Toto stvrzuji svým podpisem:

V:

dne:

podpis:_______________

Zároveň beru na vědomí, že v rámci realizace projektu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009655budou uchovávány a případně
zpracovány osobní údaje v rozsahu nezbytném pro potřeby projektu ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v rozsahu osobních údajů
vyplněných podpořenými osobami v této přihlášce a jejích přílohách. Takto poskytnuté údaje o podpořené osobě budou
uchovávány po 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 (lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku po vyplacení
závěrečné platby, příp. po poukázání přeplatku dotace zpět poskytovateli). Účelem zpracování je přiřazení zákonného
zástupce dítěte, jakožto cílové skupiny projektu, ke konkrétnímu dítěti navštěvujícímu aktivity projektu a monitorování
skutečností, že podpořené osobě vznikl nárok na předmětnou podporu. Jelikož důvodem pro zpracování osobních údajů je
ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů právní povinnost, která se na správce vztahuje,
nelze zažádat o předčasný výmaz osobních údajů z databáze správce. Toto se netýká práva na opravu chybných údajů.
Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy Evropské unie a zákony České republiky.
Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití a zůstanou uloženy v uzamykatelných kancelářích
správce osobních údajů. Po uplynutí lhůty stanovené v předchozím odstavci budou údaje fyzicky zlikvidovány, tedy
skartovány.Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u zpracovatele
osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů a případů, kdy takováto povinnost bude přímo plynout ze
zákona, jako například spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

