
 

Otočte, prosím, na druhou stranu 

P Ř I H L Á Š K A   
 

K I M 2020 

(komunikace – intervence – multidisciplinarita) 

 
Multidisciplinární setkání sociálních pracovníků z oblasti sociálně právní 

ochrany – supervize a akreditované vzdělávání 

 
Termín:  čtvrtek 26. 3. 2020 – pátek 27. 3. 2020 

Místo:   Horský hotel Čeladenka, Čeladná 809E, Čeladná 
 

Příjmení, jméno, titul účastníka:………………………..……………………………...……………   

 

Datum narození: …………………..………   Místo narození: ………...…………………………….. 

 

Adresa:  
Ulice: ………………………………………………………………….Číslo popisné:…….………… 

 

Obec (město):…………………………………………………………PSČ:………….……………... 

 

Kontakty: 

Telefon/mobil:…………………...………………………………………………………..…………... 

 

E-mail:…………………………….…………………..………………………………………………. 

  

Prosíme o zvolení pouze jedné varianty zaškrtnutím do čtverečku:  

         

I. Ubytování:        

 

dvoulůžkový pokoj       

jednolůžkový pokoj      

 

II. Volba vzdělávání – forma vydání osvědčení:  
(lze zaškrtnout pouze jedna varianta) 

 

 varianta A: osvědčení akreditovaného vzdělávání 12 hodin  

 varianta B: osvědčení na akreditované vzdělávání Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku  

       týrání, zneužívání a zanedbávání - 6 hodin – č. akreditace 2016/0765-SP + osvědčení o   

       absolvování supervize 6 hodin  

 varianta C: osvědčení na akreditované vzdělávání Sexualita a vztahy u dětí a mladistvých - 6 hod.   

      + osvědčení o absolvování supervize 6 hodin  

 varianta D: osvědčení o absolvování supervize 12 hodin. 

 

III. Fakturace:  
ANO   Fakturační údaje:  

NE  

 

Název organizace: ____________________________________________________________________  

 

Adresa: _____________________________________________________________________________  

 

IČ: ________________________________________________________________________________ 
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Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů budou data uvedené na přihlášce využívány 

pouze pro potřeby organizace NA DLANI o.p.s. a nebudou poskytnuty třetím osobám. 

 

 

Potvrzujeme svým podpisem,  

1. že já, níže podepsaný/á, vyjadřuji výslovný souhlas s tím, aby organizace NA DLANI, o.p.s. 

shromažďovala a zpracovávala osobní údaje a citlivé údaje ve smyslu všech ustanoveních zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel a rodných číslech, v platném znění, které jsou obsaženy v Přihlášce. Souhlas poskytuji 

pro evidenci údajů, které jsou potřebné pro realizaci akce. Souhlas poskytuji na celé období do 

ukončení akce. Dále tímto výslovně prohlašuji, že jsem byl/a v souladu s ustanoveními zákona 

č. 101/2000 Sb. v platném znění o zpracování osobních údajů i citlivých údajů řádně poučen/a 

a informován/a. 

Poučení: Tento souhlas musí správce a zpracovatel prokázat po dobu zpracování osobních údajů, 

k jejichž zpracování byl souhlas dán. Souhlas se poskytuje na dobu výše uvedenou a nemůže 

být po dobu vedení evidence odvolán. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním 

údajům. Pokud subjekt údajů zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo 

zpracovatelem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění 

opatření k nápravě. Došlo-li k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má subjekt 

údajů právo požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto 

vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby správce či 

zpracovatel provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné, 

aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány, dále má právo zaplacení peněžité 

náhrady, jestliže tím bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou 

pověst či právo na ochranu jména. Ochranu osobních údajů upravuje zákon č.101/2000 Sb. 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

2. že souhlasím s tím, aby fotografie osoby uvedené na Přihlášce, které budou pořízeny při odborném 

setkání, mohly být použity v rámci prezentace akce, v informačních materiálech sloužících 

k prezentaci organizace NA DLANI, o.p.s. a na webových stránkách organizace. 

    

 

 

 

Datum: ………………………………………..………..…… 

 

  

                                

Podpis:………………………………………..………..…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________             

NA DLANI, o.p.s., Štefánikova 5462, 760 01 Zlín,  

Tel. 731 918 258, e-mail: info@nadlani.net 


