Muzihrátky
MgA. Michal Mrkvica
Santražiny 4081, Zlín, 760 01
Kontakt: 605 451 605, 737 877 982, muzihratky@seznam.cz, www.muzihratky.cz, FB Muzihrátky

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já níže podepsaná/ý (jméno a příjmení)……………………………………………………………………….
dávám tímto Muzihrátkám, provozovaným MgA. Michalem Mrkvicou, se sídlem Santražiny 4081, Zlín, 760 01, IČO
88788911, který je rovněž správcem osobních údajů (dále jen „Muzihrátky“) 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“),
svůj výslovný souhlas ke zpracování mých osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo a email a souhlas ke
zpracování osobních údajů o jménech, příjmeních a věku mých dětí pro účel:
o

zařazení do kurzu, evidence docházky, archivace, za účelem zasílání zpráv o činnosti a aktivitách Muzihrátek

Dále souhlasím s pořízením fotografií a videonahrávek mých a mých dětí pro účel:
o

propagace správce a jeho činnosti na webových stránkách,

o

propagace správce a jeho činnosti v tisku,

o

propagace správce a jeho činnosti na sociálních sítích (facebook, instagram, apod.)

o

propagace správce a jeho činnosti v propagačních materiálech správce.

Tento souhlas uděluji na dobu 6 let od data podpisu.

Prohlášení:
Před podpisem tohoto souhlasu jsem měl/a možnost detailně se seznámit s dokumentem Zásady a informace o
ochraně zpracování osobních údajů správce (viz.níže).

Zásady a informace o ochraně zpracování osobních údajů
25. května 2018 vešlo v platnost evropské nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR (General
Data Protection Regulation).
Vaše osobní údaje v Muzihrátkách zpracováváme za účelem správného zařazení Vašeho dítěte do kurzu, vedení
docházky a sdělení organizačních záležitostí. Dále jako podklady k vyplnění příjmových dokladů a vytvoření faktur.
Operují s nimi pouze MgA. Michal Mrkvica, jeho zaměstnanci a účetní, kteří mají vše bezpečně uloženo v
zaheslovaných počítačích.
Vaše osobní údaje neposkytujeme žádným dalším třetím stranám a nepoužíváme je ani k žádným marketingovým
účelům. Jakýkoli audiovizuální záznam (fotografie, úryvky videa, apod.) Vaší osoby nebo Vašich dětí, pořízený v
Muzihrátkách, bude použit za účelem propagace našich kurzů a aktivit na webových stránkách, sociálních sítích, v
tisku apod. Vaše fotografie nikdy nebudou použity na žádnou reklamní nebo podobnou kampaň za účelem přímého
obohacení.

Důležité organizační informace:

Za bezpečnost dětí na lekcích a při pohybu v přilehlých prostorách si ručí dospělý doprovod dětí. Za
svou vlastní bezpečnost – dospělí si ručí každý sám.
Za odložené osobní věci neručíme.
V případě evidentního a prokazatelně nepřiměřeného zacházení s pomůckami při lekci (myšleno i
při přípravě lekce, tj. před začátkem, tak i po skončení lekce, tj. při úklidu lekce), a jejich následném
poškození bude vyžadována plná finanční kompenzace za zničenou nebo i částečně poškozenou
věc.
Jídlo a pití konzumujte prosím z hygienických a bezpečnostních důvodů mimo hlavní koberec, na
kterém probíhá lekce. (Pokud by nedodržením tohoto vznikla Muzihrátkám škoda, kterou by
vymáhal nájemce daného prostoru, bude škoda následně vymáhána po vás, jakožto účastnících
lekce.)

Kurzovné:
-

zvýhodněná cena Kč 159 za lekci platí jen při platbě předem za celé pololetí. Výjimku tvoří
maminky, které by nemohly celý blok dokončit kvůli těhotenství.
sourozenecká sleva (minus) Kč 400 za druhé a každé další dítě platí při platbě za pololetní
předplatné, nelze vymáhat při jednorázových lekcích
platbu je nutné uhradit nejpozději na druhé lekci v bloku
zaplacené kurzovné je závazné a nevratné – lze jej ovšem převést na jiné dítě

Omlouvání:
-

prosíme o omluvu z lekce nejpozději den předem, abychom mohli termín nabídnout jako náhradní
lekci a oslovit tak co nejdříve další zájemce
bez předchozí omluvy z lekce nevzniká nárok na náhradní lekci!

Náhradní lekce:
-

-

za každé 2 absence máte nárok na 1 náhradní lekci, kterou můžete uplatnit v dalších kurzech dle
našeho aktuálního rozvrhu po předchozí domluvě s lektorkou, ale nejpozději do jednoho
kalendářního měsíce
náhradu můžete využít také tak, že s sebou na další lekci vezmete i sourozence dítěte
náhradní lekce je nutné využít do konce aktuálního bloku (pololetí), do nového pololetí se
nepřevádí! (pokud je tedy konec bloku dříve, než za 1 měsíc)
v případě nepřítomnosti za sebe můžete v den a čas Vaší lekce také poslat náhradníka ve věku 1-5
let s dospělým doprovodem (i v tomto případě prosíme o informaci předem)

Ve………………………dne…………………….podpis……………………………………………..

