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PŘIHLÁŠKA NA AKCI: SOBOTNÍ KERAMIKA – modelování II. - 12. 3. 2022 
 

Přihláška dospělí  
 

Jméno a příjmení:  

Adresa: 
 

 

Datum narození: 
 

 
Zdravotní pojišťovna:  

Email: 
 

 
Telefon:  

Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů - "Fotografie" 
 

jméno a příjmení: ______________________________________________________________________ 

Ve smyslu zákona ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů souhlasím s použitím, zpracováním a se zveřejněním 

mé podobizny (fotografie), ve veřejných přístupných prostorách Domu dětí a mládeže, na webových stránkách 

v propagačních materiálech DDM, tisku a tiskovinách Svůj souhlas dávám na dobu 10 let a beru na vědomí, že souhlas je 

možné kdykoliv odvolat před uplynutím dané lhůty, a to prostřednictvím e-mailu zasláním žádosti na adresu 

info@ddmdvurkralove.cz nebo písemnou formou zasláním na adresu organizace Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených 

národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

Správce prohlašuje, že v případě písemné žádosti subjektu údajů o ukončení zpracování před uvedenou lhůtou, budou její 

osobní údaje vymazány ve lhůtě 30 dnů od doručení odvolání souhlasu. 

Podpis:  Dne: 
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