
MEZI STROMY Lesní mateřský klub Přihláška Léto MS

Léto MEZI STROMY 2022
Termíny: 11. 7. – 15. 7., 15. 8. – 19. 8.

Název: Lesní mateřský klub MEZI STROMY – program pro děti členů spolku MEZI STROMY.
Místo: Milíčovský les, Praha 11 - Háje
Zřizovatel: Spolek zapsaný MEZI STROMY

ÚDAJE O DÍTĚTI
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Zdravotní pojišťovna:

ÚDAJE O RODIČÍCH
Jméno a příjmení matky:
Adresa trvalého bydliště:
Telefon:
E-mail:

Jméno a příjmení otce:
Adresa trvalého bydliště:
Telefon:
E-mail:

TERMÍN: 

DÍTĚ BUDE Z LMK VYZVEDÁVAT:

ÚDAJE O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE
Alergie, onemocnění nebo trvalá medikace:

JINÁ SDĚLENÍ

 Potvrzuji,  že jsem řádně a pravdivě vyplnil/a všechny údaje a nejsem si  vědom/a žádných
závažnějších omezení, která by ohrozila zdravotní stav či bezpečnost dítěte během účasti na
programu klubu. 

 Seznámil/a  jsem  se  a  souhlasím  s Provozním  řádem léta  MEZI  STROMY  2022 Lesního
mateřského klubu MEZI STROMY. 

V …………………………, dne ………………………2022 Podpis zákonného zástupce: ……….……………………..

spolek zapsaný MEZI STROMY, Hrudičkova 2098, Praha 4, e-mail: lmk@mezi-stromy.cz



MEZI STROMY Lesní mateřský klub Přihláška Léto MS

SOUHLAS S UŽITÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, …………………………………………………………………………….……..….., nar. dne ……………………………………………., jakožto zákonný 

zástupce ……………………………………………………………………………………, která/ý se  zúčastní  prožitkového programu Léto MEZI
STROMY 2022 v Lesním mateřském klubu MEZI STROMY (dále jen „LMK“) tímto ve smyslu evropského Nařízení o ochraně
osobních údajů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“),
souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů,
kterým je Spolek zapsaný MEZI STROMY se sídlem Hrudičkova 2098, 148 00  Praha 11, spisová značka L 22093 vedená u
Městského soudu v Praze, IČ: 228 50 775 (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby níže uvedené osobní údaje byly
zpracovány a použity:

správcem a jakýmkoliv zaměstnancem správce.

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, tj. po celou dobu docházky dítěte do LMK, popř. ukončení členství ve Spolku
zapsaném MEZI STROMY.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro:
 vystavování přihlášky do LMK
 vystavení členské přihlášky pro člena spolku
 vystavování darovacích smluv a faktur spojených s činností spolku
 informování o činnostech klubu prostřednictvím fotografií, filmů a jiných datových záznamů dítěte v  rámci

činnosti LMK na internetových stránkách LMK
 informování o činnostech klubu prostřednictvím fotografií na internetových stránkách rajče.cz
 archivaci fotografií a filmů za účelem jejich použití při prezentaci a propagaci LMK MEZI STROMY (v kronikách,

na internetových stránkách klubu a propagačních letácích)
 kontakt na zákonné zástupce dítěte pro účely organizace výchovy a vzdělávání (email, telefonní číslo)
 jména a telefonní čísla osob, které budou dítě vyzvedávat z LMK
 pedagogické  účely  a  komunikaci  zákonného  zástupce  dítěte  a  LMK  (sledování  vývoje  dítěte,  vzájemná

komunikace)
 zveřejňování výtvarných a jiných projevů osobní povahy dítěte s uvedením křestního jména dítěte za účelem

informování veřejnosti o aktivitách LMK

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, tj. po celou dobu fungování a provozu LMK, popř. do ukončení činnosti Spolku
zapsaného MEZI STROMY.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro:
 archivaci fotografií a filmů za účelem jejich použití při prezentaci a propagaci LMK MEZI STROMY (v kronikách,

na internetových stránkách klubu, internetových stránkách rajče.cz a propagačních letácích)

Prohlašuji,  že  jsem si  vědom(a)  svých práv  tento  souhlas  kdykoliv  změnit  či  zrušit  a  kdykoliv  si  od  správce  vyžádat
shromážděné osobní údaje. Zároveň prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a
zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:
Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; 
v písemné podobě

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním
osobních údajů.

V Praze, dne…………………………………2022 Podpis: ……………………………………………………..

spolek zapsaný MEZI STROMY, Hrudičkova 2098, Praha 4, e-mail: lmk@mezi-stromy.cz
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