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PŘIHLÁŠKA  
KURZ OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE DĚTÍ 

 

Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………… 

Rok narození:……………………………………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení (matka):………………………………………………………………… 

Telefon:………………………………. Email:……………………………………………… 

Jméno a příjmení (otec):…………………………………………………………………… 

Telefon:………………………………. Email:……………………………………………… 

 

Informovaný souhlas pro rodiče dětí - účastníků kurzu osobnostního rozvoje 

 

Tímto dávám svolení k účasti mého dítěte na všech činnostech, spojených s jeho 
účastí v kurzu osobnostního rozvoje. Tento kurz bude veden školenými odborníky v 
programu osobnostního rozvoje dětí. Uvědomuji si, že moje spolupráce a pokračovaní 
v této činnosti i doma je důležitou součástí rozvoje dítěte. Proto souhlasím s tím, že 
budu spolupracovat a dbát doporučení instruktorů a po každé lekci se pak v souladu s 
jejich pokyny budu snažit o dosažení co nejlepších výsledků v rozvoji mého dítěte. 
Zároveň si uvědomuji, že tento kurz nenahrazuje odborné rady zdravotnických 
profesionálů (lékaře, psychiatra, psychologa, atd.). 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

1. Udělujete tímto souhlas ústavu JINAK – Centrum osobnostního rozvoje z.ú., se 
sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc, IČ: 01947796, (dále jen 
„Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 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) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:  
- jméno a příjmení 
- e-mail  
- telefonní číslo 
- jméno a příjmení dítěte 
- rok narození dítěte 
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2. Údaje uvedené v článku 1 je možné zpracovat na základě Vámi uděleného 
souhlasu a je nutné zpracovat za účelem evidence poskytnutých služeb a zasílání 
dalších sdělení, nabídek či informací o činnosti Správce. Tyto údaje budou 
Správcem zpracovány po dobu 5 let. 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí 
osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například 
zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce JINAK – Centrum 
osobnostního rozvoje z.ú., se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc, 
email: info@jinakcentrum.cz  

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro 
Správce mohou zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských 
softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá. 

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 
- vzít souhlas kdykoliv zpět, 
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si 

kopii těchto údajů, 
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo 

opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, 
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 
- na přenositelnost údajů, 
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. 

Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů o 
Vašem nezletilém dítěti, jehož jste zákonným zástupcem, a Vašich údajů jakožto 
zákonného zástupce k výše uvedeným účelům Správce. 

 

 

Úhrada Kurzu osobnostního rozvoje dětí 

a) Za Kurz osobnostního rozvoje dětí v rozsahu 10 individuálních lekcí se tímto zavazuji 
uhradit centru JINAK – Centrum osobnostního rozvoje z.ú, částku 3.500,- Kč. V této 
ceně kurzového jsou zahrnuty speciální brýle, které zákonní zástupci obdrží po 5. 
výukové hodině. 

b) Platba kurzovného je splatná před započetím výuky na účet Centra                              
č. 7559392/ 0800, vzkaz pro příjemce: jméno a příjmení dítěte.  

c) V případě, že se zákonní zástupci rozhodnou kurz ukončit předčasně, nejpozději 
však do 3. výukové hodiny včetně, jim bude částka kurzovného vrácena v plné výši. 

         

S výše uvedeným souhlasím, což stvrzuji svým podpisem. 

 

Datum:…………………………… 

 

 

………………………………….     …………………………….. 

zákonný zástupce (matka)      zákonný zástupce (otec) 

 

mailto:info@jinakcentrum.cz

