
 

Přihláška do kurzů animace  

únor 2019 – červen 2019 
 

 

Jméno a příjmení:   ….... .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .                

Prvních 6 čísel z rodného čísla* (potřeba k identifikaci platby): ……………………………………. 

Věk:  …………………………   

Adresa trvalého pobytu:   …..... . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. ..         

E-mail:   ... . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 

Telefon:  …...... . .. .. .. . .. .. .. . ... . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 

 
 

TERMÍN DRUH KURZU CENA 
MÁM 

ZÁJEM 

Pondělí 19:00–21:00 Kurz klasické animace 3 900 Kč  

 

Délka trvání kurzu:  

12 dvouhodinových lekcí + závěrečná projekce 

 

Úhrada kurzovného: 

Přihlášený je povinen uhradit kurzovné před začátkem kurzu, nejpozději do 14 dnů od přihlášení. 

Platbu zašlete na účet č. 7779977799/2010 

Variabilní symbol pro platbu: prvních 6 čísel z rodného čísla 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přihlášený souhlasí se zveřejněním výsledků práce na kurzu obvyklými odpovídajícími způsoby (internet, 

produkce v Muzeu atp.). Bere na vědomí odpovědnost za škody, způsobené v době trvání kurzu.  

V případě finančních nákladů na opravu daného zařízení se zavazuje tuto škodu nahradit. V případě 

nemoci lze zmeškanou lekci nahradit v termínu konání jiného kurzu animace. Při dlouhodobější nemoci 

lze zažádat, po předložení lékařské zprávy, o navrácení odpovídající částky za kurz. 

 

 

 

Datum: ….. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. ..      Podpis: ……….. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . 

 

 

Prosím věnujte pozornost Podmínkám ochrany a zpracování osobních údajů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlasím s fotografováním a se zveřejňováním fotografií za účelem propagace činnosti Muzea Karla 

Zemana. Tyto materiály budou uchovány po dobu 5ti let 

 

 

Podpis: …………………………………………………………………………. 

 

 



PODMÍNKY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Správcem osobních údajů podle 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 (dále 

jen: „GDPR”) je Muzeum Karla Zemana z.ú., IČ: 03440524 se sídlem Saská 3, 118 00 Praha 1 (dále jen: „správce“). 

2. Kontaktní údaje správce jsou:  

adresa: Muzeum Karla Zemana z.ú. , Saská 3, 118 00 Praha 1 

email: info@muzeumkarlazemana.cz 

telefon: +420 724 341 091  

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; 

identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména 

odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na 

jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské 

identity této fyzické osoby. 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

 II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě 

plnění Vaší objednávky kurzu animace v Muzeu Karla Zemana. 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění objednávky. 

 III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

• plnění objednávky mezi Vámi a správcem 

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi  

a správcem. Osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci 

zajištění táborového programu a za účelem poskytnutí relevantních služeb pořádaných Správcem 

• při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a 

příjmení, věk, adresa bydliště, telefonický a e-mailový kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným 

požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít 

či jí ze strany správce plnit. 

• vypracování statistik Správcem 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.   

 IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ 

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního 

vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení 

smluvního vztahu).  

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE) 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: 

• podílející se na zpracování účetnictví na základě zpracovatelské smlouvy 

• zajišťující kurzy animace na základě zpracovatelské smlouvy  



• oprávněné instituce (Hygienická stanice hl. města Prahy, zdravotní zařízení, atd.), kterým jsme povinni  

je poskytnout 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.  

VI. VAŠE PRÁVA 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte: 

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,  

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.  

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.  

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.  

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce 

uvedený v čl. I těchto podmínek.  

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo 

porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. 

 VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

 VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Odesláním přihlášky na kurz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů  

a že je v celém rozsahu přijímáte. 

2. S těmito podmínkami souhlasíte podpisem níže a tímto podpisem taktéž potvrzujete, že jste seznámen/a  

s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů Vám zašle novou 

verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

 

 

 

V Praze dne …………………………….. 

 

 

 

Podpis: ………………………………………………. 

 


