PŘIHLÁŠKA

do Tanečního kurzu pro dospělé v Horšovském Týně
Termíny lekcí: 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11. 2. , 18. 2.
a 25. února 2022 (Závěrečný večer s rautem)

* začátečníci

* pokročilí

Jméno a příjmení ....................................……. Jméno a příjmení.....................................……….
Bydliště......................................................…. . Bydliště......................................................……....
Tel. ...................................................................
......................................
Podpis účastníka

E-mail ..................................................................
......................................
Podpis účastníka

Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu „Zásady zpracování
osobních údajů“, dostupných písemně při přihlašování a elektronicky na webu MKZ:
www.mkzht.cz.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Na lekcích budou pořizovány fotografie, které budou použity pouze v souvislosti s kurzem pro
účely propagace kurzu, MKZ nebo Města Horšovský Týn. Jedná se o prezentaci obrazového
záznamu identifikovaného nebo identifikovatelného účastníka kurzu. Pořízení a prezentace
fotografií hromadných, ilustračních a dokumentárních, na kterých nejsou fyzické osoby
identifikované, nebo identifikovatelné se nepovažuje za zpracování osobních údajů. Souhlas je
udělován dobrovolně, svobodně a jeho neudělení nelimituje poskytnutí jiných služeb.
Vyplňte pouze první řádek, pokud souhlasíte se všemi účely zpracování nebo můžete svůj souhlas
konkretizovat jen na některé účely vyplněním pouze řádků, kde chcete vyjádřit svůj souhlas.

SOUHLASÍM se všemi účely zpracování fotografií.
SOUHLASÍM s prezentací fotografií své osoby ve Zpravodaji Města Horšovský Týn
(případně dalších médiích)
SOUHLASÍM s prezentací fotografií své osoby na webu MKZ Horšovský Týn
(www.mkzht.cz)
SOUHLASÍM s předáním fotografie své osoby ostatním účastníkům kurzu při pořízení
společné fotografie účastníků kurzu apod.
SOUHLASÍM s předáním fotografií své osoby z lekcí, Prodloužené a Plesu ostatním
účastníkům kurzu (na CD).
Souhlas můžete kdykoliv odvolat osobně, písemně nebo elektronicky s využitím kontaktů
na MKZ Horšovský Týn (MKZ Horšovský Týn, Nám. Republiky 105, 346 01 Horšovský Týn,
e-mail: kultura@mkzht.cz)
Souhlas s prezentací fotografií je udělován na dobu 5 let počínající 1. ledna roku následujícího
od pořízení fotografie.
-------------------------------------------------zde odstřihněte----------------------------------------------------Přihlášku odevzdejte do 19. prosince 2021 v kanceláři MKZ Horšovský Týn
nebo v Informačním centru Horšovský Týn. Kurzovné činí 2.000,- Kč/pár.
Částku uhraďte do 31. prosince 2021 bankovním převodem na č.ú. 0761574359/0800.
Variabilní symbol 542022, do zprávy pro příjemce uveďte jména účastníků.

