
 

Tuto akci podpořily dotací město Cheb a Karlovarský kraj. 

Přihláška žáka  

na letní školu HOMO ECONOMICUS 
Účastník/Účastnice 

Příjmení  

Jméno  

Telefon  

Škola  

Ročník  

Datum narození  

Trvalé bydliště  

Tyto osobní údaje Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) zpracovává za účelem vedení prezenční 

listiny, vytvoření seznamu účastníků pro potřeby uzavření skupinového úrazového pojištění dětí a 

exkurzí, vydání studijního průkazu a certifikátu, přihlášení a registrace účastníka, popř. vyplnění 

prohlášení o samostatném odchodu účastníka z letní školy Homo Economicus. Právním základem 

zpracování těchto osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů (GDPR) (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci). Údaje jsou zpracovány po dobu pěti od data registrace dítěte na příměstský 

tábor. ZČU je oprávněna použít tyto osobní údaje pouze v souladu s výše uvedenými účely, nebo pro 

legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. ZČU je dále 

oprávněna poskytnout osobní údaje registrovaného dítěte poskytovateli dotace sloužící k realizaci letní 

školy Homo Economicus tedy, Město Cheb a KÚ Karlovarského kraje. S těmito subjekty se ZČU 

zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování osobních údajů dítěte. Více 

informací o zpracování osobních údajů na ZČU můžete nalézt zde: 

https://www.zcu.cz/cs/University/GDPR/faq.html.  

 

Zákonný zástupce (jen u osob mladších 18 let v době konání akce) 

Jméno a příjmení zákonného zástupce č. 1, 

popřípadě další pověřené osoby 

 

Vztah k dítěti (např. matka, otec apod.)  

E-mail a telefon zákonného zástupce č. 1  

Jméno a příjmení zákonného zástupce č. 2, 

popřípadě další pověřené osoby 

(dobrovolný údaj) 

 

Vztah k dítěti (např. matka, otec apod.) 
(dobrovolný údaj) 

 

 E-mail a telefon zákonného zástupce č. 2 

(dobrovolný údaj) 

 

Tyto osobní údaje Západočeská univerzita zpracovává za účelem kontaktování zákonných zástupců, 
popř. dalších pověřených osob ve věcech týkající se účasti dítěte na letní škole Homo Economicus. 
Právním základem zpracování těchto osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů (GDPR) (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném 
zájmu nebo při výkonu veřejné moci). Údaje jsou zpracovány po dobu 6 měsíců od data registrace dítěte 
na letní školu Homo Economicus. Více informací o zpracování osobních údajů na ZČU můžete nalézt 
zde: https://www.zcu.cz/cs/University/GDPR/faq.html. 
 
Datum  ...........................................                    Podpis ................................................ 
  

https://www.zcu.cz/cs/University/GDPR/faq.html
https://www.zcu.cz/cs/University/GDPR/faq.html


 

Tuto akci podpořily dotací město Cheb a Karlovarský kraj. 

 

Údaje o zdravotních omezeních dítěte 
Má dítě nějaké zdravotní 

omezení (např. alergie, 

onemocnění apod.) 

ANO                    NE 

(nehodící se škrtněte) 

Pokud ANO, prosím uveďte 

jaké  

 

Užívá dítě pravidelně nějaké 

léky? 

ANO                    NE 

(nehodící se škrtněte) 

Pokud ANO, bude potřeba je 

dítěti podat v době trvání 

tábora? 

ANO                    NE 

(nehodící se škrtněte) 

Pokud ANO, uveďte prosím 
dávkování těchto léků 

 

Právním základem zpracování těchto osobních údajů je článek 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů (GDPR) (udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů). Plné znění 
souhlasu následuje. 

 

 

 

 

 

Prohlášení o samostatném odchodu účastníka 
z letní školy  

Název dle nabídky: HOMO ECONOMICUS 
 
Účastník/Účastnice 

Příjmení  

Jméno  

Zákonný zástupce  

Příjmení  

Jméno  

E-mail  

Telefon:  

 

Dne (ve dnech)...................................................................................................žádám 

o uvolnění svého syna/své dcery z letní školy. 

Prohlašuji, že okamžikem ukončení denního programu letní školy přebírám veškerou 
právní zodpovědnost, vyplývající z povinnosti dohledu nad dítětem. 
 
Datum  ...........................................                    Podpis ................................................ 

 

  



 

Tuto akci podpořily dotací město Cheb a Karlovarský kraj. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Já, níže podepsaný (zákonný zástupce) 

Jméno a příjmení:  

Rok narození:  

Trvalé bydliště:  

potvrzuji, že níže jmenovaný/á (dítě) 

Jméno a příjmení dítěte:  

Datum narození:  

Trvalé bydliště:  
 

je mladší 16-ti let. Souhlasím jeho/jejím jménem se zpracováním jeho osobních údajů 
Západočeskou univerzitou v Plzni v rozsahu údajů uvedených v sekci „Údaje o 
zdravotních omezeních dítěte“. 

Souhlas je platný pouze v případě, že jeho/její osobní údaje budou zpracovávány 
pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a 
v souladu s příslušnou legislativou. 

Souhlas je poskytnut za účelem:  

zamezení ohrožení dítěte v souvislosti s jeho zdravotním omezením v době jeho účasti 
na letní škole Homo Economicus. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dítěte Západočeskou univerzitou v Plzni po 
dobu:šesti měsíců od data registrace dítěte na letní školu Homo Economicus. 

Souhlasím se zpřístupněním osobních údajů dítěte Západočeské univerzitě v Plzni: 

Západočeská univerzita v Plzni je oprávněna použít jeho/její osobní údaje pouze 
v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních 
orgánů a orgánů činných v trestním řízení. 

Západočeská univerzita v Plzni je dále oprávněna poskytnout jeho/její osobní údaje 
pouze subjektům spolupracujícím se Západočeskou univerzitou v Plzni na dosažení 
primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se 
Západočeská univerzita v Plzni zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky 
pro zpracování osobních údajů dítěte. 

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních 
údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s 
příslušnou legislativou poučen/a: 

• o právu dítěte tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu, 

• o právu dítěte přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu, 

• o právu dítěte na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu 
s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, 
nebo byl souhlas odvolán. 

Byl/a jsem také poučen o tom, že tato práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu 
Fakulta ekonomická, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň nebo na e-mail: lsfek@fek.zcu.cz. 

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento 
souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak. 

 

V …………............ dne .................. ........................................... 

Podpis 

 


