KROUŽEK PRO KAŽDÉ DÍTĚ!
Praha 7 získala ocenění v letošním ročníku soutěže Obec přátelská rodině.
Mezi srovnatelně velkými obcemi z celé republiky obsadila sedmá městská
část 2. místo. Díky tomu může čerpat dotaci, kterou využije primárně na
rozvoj služeb pro potřebné děti a rodiny.
Rádi byste zajistili svému dítěti zájmový kroužek, ale nedostává se Vám
k tomu prostředků? Městská část Praha 7 nabízí v rámci projektu Obec
přátelská rodině finanční participaci na úhradu pololetního kroužku dle
vlastního výběru, a to až do výše 2.000 Kč.
Vše, co je třeba udělat, je vybrat dítěti kroužek, přihlásit je a doručit vyplněné
potvrzení o účasti na kroužku do 30.9.2018 na podatelnu městského úřadu
Praha 7 na adrese Nábř. kpt. Jaroše 1000, Praha 7. , popř. elektronickou
formou na adresu BrazovaH@Praha7.cz.
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu GDPR
Účelem zpracování osobních údajů je registrace a následné informování spojené
s hrazení kroužku, které nabízí městská část Praha 7 díky projektu Obec přátelská
rodině. Budou se zpracovávat tyto osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa trvalého
bydliště, email, telefonní číslo.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a listinné formě v informačním
systému na našich interních serverech a ve spisech. Při zpracování osobních údajů
nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování. Osobní údaje budou,
v případě kontroly využití dotace, poskytnuty pouze poskytovateli dotace, MPSV.
Na základě zvláštních zákonných podmínek by k těmto údajům mohly mít přístup
policie a soudy, eventuálně Úřad na ochranu osobních údajů.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání kroužku a poté v rámci archivace
dokladů projektu.
Máte právo:
• kdykoli odvolat souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů a to podáním
písemné žádosti ke správci (viz níže)
• požadovat přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí jejich kopie
• na opravu svých osobních údajů, jsou-li nepřesné nebo neúplné
• na výmaz svých osobních údajů, jsou-li zpracovávány bez platného právního titulu
• podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud máte za to, že zpracování
osobních údajů porušuje právní předpisy
Správce: Úřad MČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7,
email: podatelna@praha7.cz, datová schránka: r44b2x7
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: dpo@praha7.cz
Vyplněním potvrzení a jeho podepsáním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
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