
Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, 

Zámecká 313, příspěvková organizace 
___________________________________________________________________________ 

 

 

PŘIHLÁŠKA DO KURZU  
 

ve školním roce 2020 - 2021 

 
 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
 

 

Pěvecký kurz pro dospělé „ Zpěvem do 100 let“ 
 

 

 
 
 
 
 
 

Jméno a příjmení: 

 

Datum  a místo narození: Rodné číslo: Státní občanství: 

Místo trvalého pobytu: PSČ 

Tel.: E-mail: 

 

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 

Sb. o osobním přístupu k informacím, zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

a Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, EU 2016/679). Informace o zpracování osobních údajů se dozvíte 

na webových stránkách školy (www.zus-hradec.cz). 

 

 

 

 

 

V....................................... dne .........................................           …………........................ ................................... 

                                                                                                        Podpis  

                                                                                                                 

 



Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, 

Zámecká 313, příspěvková organizace 
___________________________________________________________________________ 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
(v rámci doplňkové činnosti) 

 
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon:               ……………………….……………………………………………………………………………….. 
 
E-mail:                …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Svým podpisem stvrzuji, že mne Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 

313, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 313, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČO: 

47813504, jako správce osobních údajů informovala o základních zásadách a principech v souladu s 

ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, na základě kterých správce ZUŠ Hradec nad Moravicí v 

souvislosti s hudebním kurzem mého dítěte nakládá s osobními údaji. 

 

Souhlasím, že ZUŠ Hradec nad Moravicí zpracovává a uchovává osobní údaje za podmínek a v mezích 

stanovených platnou právní úpravou k těmto účelům: 

     prezentací na veřejnosti k propagaci školy 

     pořizování fotografií, audiozáznamů a videozáznamů při činnostech, které souvisejí s 

    hudebním kurzem (koncerty, předehrávky, soutěže atd.) 

     zveřejnění osobních údajů (fotografií) za účelem informování veřejnosti o  

              činnostech ZUŠ Hradec nad Moravicí a dítěte v souvislosti pořádaných kurzů v tisku,  

              rozhlasu a televizi, na nástěnkách, na svých webových stránkách a facebooku školy. 

 
Jsem si vědom, že kdykoli mohu svůj souhlas odvolat. 
 
Souhlasím s tím, aby ZUŠ Hradec nad Moravicí zpracovávala osobní údaje v souladu s výše 
uvedenými informacemi, a to v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Kontaktní údaje správce  

Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace, Zámecká 313, 

747 41 Hradec nad Moravicí 

e-mail:  info@zus-hradec.cz, sekretariat@zus-hradec.cz    

telefon: 553 784 243  

webové stránky: www.zus-hradec.cz     

 
 
 
V  …………………………………………………….. dne ……………………………………………………. 
 
 
 
Podpis: …………………………………………………………………………… 


