
PŘIHLÁŠKA DO TANEČNÍHO KURZU  

DANCE TEAM VENDULY BRETTSCHNEIDEROVÉ 

Jméno a příjmení uchazeče………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E – mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefonní číslo:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

V případě uchazeče mladšícho18 let, prosíme o vyplnění následujících údajů: 

Jméno a příjmení zákonného zástupce………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa (je-li jiná, než adresa uchazeče)……………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefonní číslo:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nedílnou součástí této přihlášky do tanečního kurzu je i souhlas se zpracováním osobních údajů, který je 

přílohou této přihlášky. 

 

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

 

 

……………………………………………………………. 

Podpis uchazeče (zákonného zástupce) 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

I  Identifikace a účel zpracování 

Já, (jméno a příjmení) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. s 

Zastoupen zákonným zástupcem (jméno a příjmení)………………………………………………………………………………………… 

uděluji tímto souhlas 

Václava Brettschneiderová, IČO: 721 96 106, se sídlem Skalní 738/20, 312 00  Plzeň, jako správci (dále jen 

„Správce“), 

 

Aby 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 volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“) zpracovával mé osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu 

trvalého pobytu, email, telefonní číslo a číslo bankovního účtu). Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovány 

za účelem propagace představení, služeb a produktů. 



Souhlasím s: 

- Se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro administrativní účely Dance teamu Venduly 

Brettschneiderové 

- S pořizováním videonahrávky a fotografií z představení a tréninků, které budu použity na facebooku, 

instagramu a webových stránkách www.tanecdomazlice.com 

 

II. 

S výše uvedeným zpracováním uděluji tímto svůj výslovný souhlas. Souhlas je svobodný a jsem si vědom(a) 

toho, že jej můžu vzít kdykoliv zpět. Byl(a) jsem řádně poučen(a), že odvolání musí být učiněno prokazatelnou 

formou, nejlépe písemně. 

 

III. 

Beru na vědomí, že podle Obecního nařízení mám právo: 

- Vzít souhlas kdykoliv zpět 

- Požadovat informaci, jaké mé osobní údaje jsou Správcem zpracovány 

- Požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 

- Vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit 

- Požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů 

- V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se 

na Správce  nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů 

 

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

 

…………………………………………………………………………… 

Podpis uchazeče (zákonného zástupce) 

 

Václava Brettschneiderová, Skalní 738/20, 312 00  Plzeň 

Mobil: 774 / 516 593 

vaclava.hruskova seznam.cz 

www.tanecdomazlice.com 

 

Kurzovné na I. pololetí uhraďte prosím na účet  

2801281294/2010 nejpozději do 25.9.2020 

Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte + do závorky jméno lektora 

Variabilní symbol – datum narození dítěte ve tvaru rok,měsíc,den (např. 16.3.2011 = 

000316) 

http://www.tanecdomazlice.com/
http://www.tanecdomazlice.com/

