Smlouva o poskytnutí služby

Organizace:
se sídlem:
IČ:
jejímž statutárním orgánem je:

Aktivní rozvoj, o.p.s.
Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín
01464329
Mgr. Jana Kabátová, ředitelka

a
rodič (zákonný zástupce)
jméno a příjmení
datum narození
trvalé bydliště
uzavírají smlouvu o poskytnutí služby.

Službou se rozumí péče a poskytování odhledu nad svěřeným dítětem v Dětském klubu v ZŠ
Tečovice v souladu s podanou Přihláškou do Dětského klubu a s Provozním řádem dětského
klubu. Dětský klub je umístěn v ZŠ Tečovice, Tečovice 112.
Rodič (zákonný zástupce) bere na vědomí, že provoz Dětského klubu je financován
z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost a zavazuje se předat
potvrzení o postavení na trhu práce a poskytnout další spolupráci nezbytnou pro plnění
podmínek příjemce dotace na straně provozovatele Dětského Klubu. Při jakékoli změně
týkající se zaměstnání (podnikání, ztrátě zaměstnání apod.) je rodič povinen tuto změnu
neprodleně oznámit. Dítě, jehož rodič nedodá všechny náležitosti, nebude moci být přijato
do Dětského klubu.

Rodič (zákonný zástupce) zároveň souhlasí s uchováním a případným zpracování osobních údajů v rozsahu
nezbytném pro potřeby projektu Dětský klub a příměstské tábory (reg. číslo projektu
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016336), ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů. Tento souhlas rodič podpisem této smlouvy uděluje jako podpořená osoba na dobu
zapojení v projektu (tedy po dobu využívání služby péče o dítě) s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace
dokumentů vztahujících se k projektu (lhůta začíná běžet 1l.edna následujícího kalendářního roku po vyplacení
závěrečné platby, příp. po poukázání přeplatku dotace zpět poskytovateli). Informace o podpořených osobách
jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Osobní údaje podpořených osob jsou plně
zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů
oprávněných provádět u zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních a je platná na celý školní rok 2020/2021.

Rodič (zákonný zástupce)

---------------------------------------

Zřizovatel DK

--------------------------------Mgr. Jana Kabátová
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