
 

  Přihláška do kurzu dospělí  2021/2022  
 

 
Prohlašuji, že beru na vědomí Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů 
podle zákona č. 101/2000Sb., které jsou součástí této přihlášky.  
 
 
 
V ………………………………. Dne …………….. Podpis ………………………… 
        
Podmínky platby: 
 
Přihláška je platná až po úhradě kurzovného. Termín pro úhradu kurzovného je nejpozději 
do 31. 8. 2021. V případě malé naplněnosti kurzu se úhrada vrátí. 

 
Podle „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů“ sdělujeme následující údaje: 

Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, a dále pak s opatřením GDPR. 

I. poučení – Údaje o jménu, příjmení, a adrese jsou považovány za osobní údaje 
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje jsou 
zpracovávány za účelem evidence. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je 
OB, s.r.o. Pověřenými osobami pro zpracování a nakládání s osobními údaji v rámci 
OB s.r.o. jsou osoby ekonomka a pracovnice TIC.  

II. souhlas se zpracováním osobních údajů – Tímto prohlašuji, že mé osobní údaje 
uvedené v přihlášce jsou pravdivé a správné a že souhlasím s tím, aby OB s.r.o. tyto 
údaje zpracovávala pro účely uvedené v Poučení a osobní údaje budou evidovány 
pouze po dobu konání kurzů. Následně je OB s.r.o. skartuje. Kontaktní osobou a 
místem pro uplatňování práv subjektů je pověřená pracovnice Hana Gajdošíková – 
gajdosikova@otrokovickabeseda.cz 
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