Přihláška do programů pro děti a dospívající (5 – 18 let)
Jméno a příjmení dítěte
Child`s name and surname

Telefon / E-mail dítěte
Child`s email / Phone number

Datum narození
Birth date

Adresa
Address

Národnost / Občanství
Nationality / Citizenship

Druh pobytu dítěte
Residence

trvalý

dlouhodobý

permanent

long term

krátkodobý
short term

přechodný

jiný

temporary

other

Rodné číslo / Pojišťovna
Birth certificate number / Insurance

Jméno a příjmení matky
Mother`s name and surmane

Telefon / E-mail matky
Phone number / Email (mother)

Jméno a příjmení otce
Father`s name and surname

Telefon / E-mail otce
Phone number / Email (father)

Škola / Třída
School / Class

Jazykové znalosti
Language knowledge

Omezení
Limitations

Souhlasím, aby syn/dcera po skončení aktivit odešel/la samostatně domů.

ANO - NE

Já níže podepsaný/á souhlasím s tím, aby dítě bylo během akcí fotografováno a tyto fotografie byly použity na webu,
v informačních zprávách pro donory či v jiných informačních materiálech organizace InBáze, z.s. (dále též „InBáze“).
Dávám tedy souhlas se zachycením podoby dítěte jakýmkoli způsobem i pro případy, ve kterých by podle tohoto
zobrazení bylo možné určit totožnost dítěte, a to na dobu 10 let.
ANO

NE

Já níže podepsaný/á souhlasím s tím, aby organizaci InBáze byl poskytnut Plán pedagogické podpory mého syna/dcery
a zpráva z Pedagogicko-psychologické poradny jako podklad pro doučování a za účelem prokázání poskytnutí výuky v
projektu Mosty k porozumění, který je financován z Operačního programu Praha: Pól růstu ČR. plán podpory je
podmínkou pro zařazení do služby Doučování.
ANO

NE

Já, níže podepsaný/á, tímto vyslovuji souhlas se zpracováváním svých výše uvedených osobních údajů (včetně dalších
členů rodiny a citlivého údaje o zemi původu) výlučně pro InBázi ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů
v platném znění po dobu poskytování služby a na dobu 10 let od jejího ukončení. Údaje můžou být zpracovány za
účelem poskytnutí sociálně aktivizační služby v patřičné kvalitě dle zvláštního zákona o sociálních službách a s tím
souvisejících povinností InBáze; též však pro účely pořádání komunitních aktivit. Potvrzuji, že jsem byl/a řádně
poučen/a o svých právech spojených s ochranou poskytnutých údajů.
□ Souhlasím se zasíláním informací o aktivitách InBáze, pozvánek na komunitní akce, apod.
V Praze dne ……………………………

Podpis ………………………………………..

