
 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na šachový kroužek  

konaný Moravskoslezským krajským šachovým svazem ve spolupráci s Moravskoslezským krajem 

v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)“ 

Údaje o přihlašovaném dítěti 

Jméno a příjmení: ……………………………… Narozen/a:…..……………….  

Škola:…………………………………………………. Třída: …………………………… 

Údaje o zákonném zástupci 

Jméno a příjmení: ………………………………   Vztah k dítěti: …………………….. 

E-mail:  ………………………………………………   Telefon: ……………………………… 

 
Závazně přihlašuji své dítě na šachový kroužek, který je realizován prostřednictvím MKŠS a beru na vědomí, že každý účastník je povinen se 

podrobit pokynům svého trenéra. Hrubé porušení kázně může být potrestáno i vyloučením z kroužku. 

Byl jsem informován o tom, že v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Projekt“), dochází ke 

zpracování osobních údajů mého dítěte (tím se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče, používání, uchovávání, třídění a 

předávání) pro účely realizace tohoto Projektu, a to správcem osobních údajů, kterým je Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692, se sídlem 28. 

října 117, 702 18 Ostrava. 

Zpracovávány jsou osobní údaje požadované pro kontrolu a evaluaci Projektu, a to v rozsahu jméno a příjmení. Byl jsem informován o tom, 

že správce osobních údajů může poskytnout mé osobní údaje v uvedeném rozsahu třetím osobám oprávněným k provádění činností spojených 

s realizací uvedeného Projektu a k výkonu evaluace a kontroly v rámci tohoto Projektu. 

Osobní údaje budou uchovávány do 31. 12. 2033 v souladu s požadavky poskytovatele dotace. Po uplynutí této doby bude provedena jejich 

likvidace.  

Osobní údaje budou zpracovány jen pro účely realizace Projektu. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.  

Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách kraje www.msk.cz. 

Uděluji souhlas s pořizováním, zpracováváním a zveřejňováním fotografií, videí a jiných zobrazení zachycujících podobu a činnost dítěte v 

průběhu akcí pořádaných MKŠS.  

Tento souhlas poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením 

doručeným lektorovi na příslušný kroužek. 

Dítě na začátek kroužku budu: předávat osobně – přijde samostatně. (nehodící škrtněte)  

Po ukončení kroužku budu dítě přebírat osobně – odejde samostatně. (nehodící škrtněte)  

 

V ............................... dne ................................... podpis zákonného zástupce  

......................................................... 

http://www.msk.cz/

