Biskupství královéhradecké

Diecézní centrum pro mládež

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ANIMÁTORSKÝ KURZ
ročník 2021 – 2023
Jméno a příjmení
Adresa trvalého bydliště
Datum narození
Číslo občanského průkazu
Telefon
E-mail
Farnost
Vikariát
Škola/zaměstnání
Uveď, proč se hlásíš na Animátorský kurz (máš-li zde málo místa, pokračuj na druhé straně přihlášky):

Zaškrtni (je možné vyplnit více možností):
Společenství mládeže:
S vedením společenství:
mládeže:
Společenství:

□ navštěvuji
□ mám zkušenosti
□ vedu vést

□ nenavštěvuji
□ ve farnosti ani v blízkém okolí není
□ nemám zkušenosti □ o něco jsem se pokoušel/a
□ pomáhám
□ chci založit

Biskupství královéhradecké je správcem osobních údajů přihlášeného účastníka ve smyslu Nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR). Osobní údaje výslovně uvedené v této přihlášce zpracovává na základě jejího podání,
a to za účelem realizace Animátorského kurzu a následné spolupráce. Osobní údaje zpracovává v nezbytné
míře a rozsahu po dobu konání kurzu a dále po nezbytně nutnou dobu z důvodu svých oprávněných zájmů.
Přístup k nim mají jen pracovníci Diecézního centra pro mládež a pověření duchovní. Účastník kurzu a po
jeho absolvování animátor má právo žádat o doplnění, upřesnění či aktualizaci údajů, o informaci, které jejich
osobní údaje správce zpracovává, o přístup k nim či jejich kopie. Dojde-li k závěru, že jsou údaje
zpracovávány neoprávněně, může požádat o jejich výmaz či omezení zpracování. Ve všech záležitostech
osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou
dostupné na www.bihk.cz v sekci kontakt/pověřenec GDPR.

Závazně se přihlašuji na tento kurz a dávám souhlas Diecéznímu centru pro mládež Biskupství
královéhradeckého ke zpracovávání a uchovávání mých osobních údajů podle výše uvedeného ustanovení.

V……………………………………………….…

Dne:……………………………. Podpis uchazeče:……………………………….…………….
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Biskupství královéhradecké

Diecézní centrum pro mládež

Souhlas rodičů* (v případě, že uchazeč není plnoletý): Souhlasím, aby můj syn/moje dcera (viz údaje výše)
navštěvoval/a Animátorský kurz pořádaný Biskupstvím královéhradeckým, který bude probíhat od října 2020
do srpna 2022; souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů mého syna/dcery pro potřeby kurzu
(údaje nebudou poskytnuty třetím stranám).

Čitelné jméno a příjmení rodiče:…………………………………………………. Podpis rodiče:………………………………………….
* stačí jeden z rodičů nebo zákonný zástupce

Doporučení kněze (duchovního správce farnosti nebo vikariátního kaplana pro mládež):

V……………………………………………………

Dne:………………..………………. Podpis kněze:……………………………….…………….

Vyplněnou přihlášku pošli nejpozději do 30. 9. 2021 na adresu: Diecézní centrum pro mládež, Velké nám. 32,
500 03, Hradec Králové. Případné dotazy Ti rádi zodpovíme na tel. 731 604 752 nebo na e-mailu: dcm@bihk.cz.
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