Městská knihovna Blansko

Sousedská univerzita
školní rok 2020/2021
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Cyklus 10 přednášek: září 2020 – červen 2021; vždy pátek 17,30 - 19,00 hod.;
Poplatek: vzhledem ke koronavirové pandemii a přesunu některých přednášek do dalšího
školního roku budou poplatky následující:
§ 300 Kč – zcela nový zájemci
§ 200 Kč – účastníci školního roku 2019/2020 (zápisné sníženo). Při zápise bude nutné
prokázat se průkazkou pro školní rok 2019/2020
Částka bude splacena společně s odevzdáním závazné přihlášky a je nevratná.
Účastník –

jméno,příjmení: …………………………………………………………………………………
adresa: …………………………………………………………………………………………
datum narození: ………………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………, telefon: ……………………………………
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 nemám vůči nim žádné námitky ani připomínky.
Datum:
………………………………
podpis účastníka
Příloha:
1. Souhlasy se zpracováním osobních údajů

Souhlasy se zpracováním osobních údajů přihlášených účastníků do Sousedské
univerzity, školní rok 2020/2021 pořádané Městskou knihovnou Blansko.
Správce osobních údajů:

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

Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby Městská knihovna Blansko (dále jen „knihovna“) v
souvislosti se zajištěním projektu „Sousedská univerzita“ (dále jen „projekt“) zpracovávala:
moje osobní údaje
1)

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, mailová adresa, telefon a podpis pro účely
identifikace na přihlášce účastníka projektu a pro účely archivace přihlášky v účetní
evidenci po dobu nezbytnou stanovenou zvláštními právními předpisy
Souhlas uděluji na celou dobu trvání projektu a na dobu maximálně 10 let stanovenou pro
archivaci účetní evidence zvláštními právními předpisy a spisovým a skartačním řádem
knihovny.
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci.

2)

pořizováním a následným zveřejněním fotografií, zvukových a obrazových záznamů –
v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek a facebookového
profilu knihovny za účelem prezentace její činnosti a úspěchů a za účelem prezentace
tohoto projektu a činnosti organizátora projektu.
Souhlas uděluji na celou dobu mé účasti v projektu a současně souhlasím s dalším uchováním
výše uvedených osobních údajů po dobu 10 let po ukončení projektu.
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci,
ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky knihovny a její
facebookový profil.

Knihovna nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných
osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto
účelem.
Máte právo:
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným kontaktní osobě,
b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje
zpracovávané u knihovny jsou nepřesné),
d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e) podat stížnost u dozorového orgánu.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Svá práva vůči knihovně uplatňujte písemně prostřednictvím kontaktní osoby.
Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas* se zpracováním osobních údajů pro
shora uvedené účely a jmenovitě vyjadřuji:
o souhlas

onesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 1) výše

o souhlas

onesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 2) výše

Příjmení a jméno účastníka:
Podpis účastníka:

V ……………………………… dne ……………………………
* Případné nevyplnění pole pro souhlas/nesouhlas se považuje za NESOUHLAS.
Neudělení souhlasu s účely zpracování osobních údajů podle bodu 1 má za následek nepřijetí
přihlášeného k účasti v projektu.

