Městská knihovna Blansko
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
do projektu Blanenská univerzita (nejen) pro seniory 2018–2019
9. ročník – „Blansko – jak šel čas“
Cyklus 10 přednášek: září 2018 – červen 2019, vždy pátek 17.30 – 19.00 hod.
Poplatek: 300,- Kč (za celý cyklus, bude placen společně s odevzdáním závazné přihlášky a je nevratný)
Účastník
jméno, příjmení: ………………………………………………………………………………………………

adresa: …………………………………………………………………………………………………………

datum narození: ………………………………………………………………………………………………
telefon: …………………………………………, e-mail: ……………………………………………………
Podpisem závazné přihlášky se účastník zavazuje k úhradě plné ceny za celý cyklus přednášek a dále bere
na vědomí veškeré informace, které jsou obsaženy v anotaci k tomuto projektu, a nemá vůči nim žádné
námitky ani připomínky.
Datum:
……………………………………………………
podpis účastníka
Příloha:
1. Souhlasy se zpracováním osobních údajů

Souhlasy se zpracovánim osobnich údajů přihlášenych účastniků do projektu pořádaného Městskou
knihovnou Blansko – „Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“ 9. ročník „Blansko – jak šel čas“
(září 2018 – červen 2019).
Spravce osobnich údajů:

Městská knihovna Blansko
Rožmitálova 2302/4, 678 22 Blansko
IČ: 47885670
Kontaktni osoba: Mgr. Lukaš Dlapa, reditel
reditel@mk.blansko.cz, tel. 516 410 100

Ja, nize podepsaný/a, souhlasim, aby Městska knihovna Blansko (dale jen „knihovna“) v souvislosti se
zajištěnim projektu „Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“ (dale jen „projekt“) zpracovavala:
moje osobni údaje
1) jméno, přijmeni, bydliště, datum narozeni, e-mailová adresa, telefon a podpis pro účely
identifikace na přihlášce účastnika projektu a pro účely archivace přihlášky v účetni evidenci
po dobu nezbytnou stanovenou zvláštnimi právnimi předpisy.
Souhlas uděluji na celou dobu trvani projektu a na dobu maximalně 10 let stanovenou pro archivaci účetni
evidence zvlaštnimi pravnimi predpisy a spisovým a skartačnim radem knihovny.
Osobni údaje zpracovavané za timto účelem nebudou predavany zadnému dalšimu prijemci.
2) Souhlasim s pořizovánim a následnym zveřejněnim fotografii, zvukovych a obrazovych
záznamů – v prostředi internetu, prostřednictvim oficiálnich webovych stránek
a facebookového profilu knihovny za účelem prezentace jeji činnosti a úspěchů a za účelem
prezentace tohoto projektu a činnosti organizátora projektu.
Souhlas uděluji na celou dobu mé účasti v projektu a současně souhlasim s dalšim uchovanim výše
uvedených osobnich údajů po dobu 10 let po ukončeni projektu.
Osobni údaje zpracovavané za timto účelem nebudou predavany zadnému dalšimu prijemci, ale budou
zpristupněny všem osobam, které navštivi oficialni webové stranky knihovny a jeji facebookový profil.
Knihovna nenese odpovědnost za pripadné dalši zpracovani výše uvedených zverejněných osobnich údajů
dalšimi osobami nebo spravci osobnich údajů, které je neslučitelné s timto účelem.
Mate pravo:
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat pisemným sdělenim, predaným kontaktni osobě,
b) pozadovat umozněni pristupu k Vašim osobnim údajům,

c) pozadovat opravu nepresných osobnich údajů (pokud se domnivate, ze osobni údaje zpracovavané
u knihovny jsou nepresné),
d) pozadovat vymazani Vašich osobnich údajů, popr. pozadovat omezeni jejich zpracovani,
e) podat stiznost u dozorového organu.
Vaše pozadavky budou vzdy radně posouzeny a vyporadany v souladu s prislušnými ustanovenimi obecného
narizeni o ochraně osobnich údajů (GDPR).
Sva prava vůči knihovně uplatnujte pisemně prostrednictvim kontaktni osoby.
Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas* se zpracovánim osobnich údajů pro shora uvedené
účely a jmenovitě vyjadřuji:
 souhlas

nesouhlas

– s účelem zpracovani uvedeným pod bodem 1) výše

 souhlas

nesouhlas

– s účelem zpracovani uvedeným pod bodem 2) výše

Prijmeni a jméno účastnika:
Podpis účastníka:

V ……………………………… dne ……………………………
* Pripadné nevyplněni pole pro souhlas/nesouhlas se povazuje za NESOUHLAS. Neuděleni souhlasu s
účely zpracovani osobnich údajů podle bodu 1 ma za nasledek neprijeti prihlašeného k účasti v projektu.

