
..……………………………………………………………………………. zde odstřihněte 

Halenkovické hudební odpoledne 2019 - ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Jméno a příjmení  …………………………………………………………………………………………………. 

Věk /třída  ………………………………. 

Jméno a tel. kontakt zákonného zástupce  ………………………………………………………………………. 

Adresa: ………………………………………………email: ……………………………………………………… 

Hra na hudební nástroj     ANO   NE  jaký? ……………………………………………………… 

Zpěv        ANO       NE 

Název písně a interpreta ………………………………………………………. 

Vystupuji sám nebo v hudebním seskupení s: ……………………………………………………………… 

*/Informace o osobních zájmech pro moderátory prosím zašlete na email: bieberlova@centrum.cz 

Podrobné informace najdete na: www.knihovna.halenkovice.cz 

Přihlášky, prosím, odevzdejte nejpozději do pondělí  4. 11. 2019 v Místní knihovně Halenkovice.  

 

Podpis účastníka ………………………….    Podpis zák. zástupce …………………………… 

-otoč- 

 

ˇ 

 

mailto:bieberlova@centrum.cz
http://www.knihovna.halenkovice.cz/


Přehled kulturních akcí 2019-2020:  
sobota  30. 11. 2019   Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark 
sobota  14. 12. 2019   Ples sportovců  
čtvrtek  19. 12. 2019   Vánoční besídka ZŠ a MŠ  
úterý  24. 12. 2019   Dětská mše 
sobota  04. 01. 2020   Tříkrálová sbírka  
sobota  18. 01. 2020   Hasičský ples  
sobota  08. 02. 2020   Dětský karneval pro děti od 0 do 10 let, Diskotéka pro žáky II. stupně ZŠ 
Halenkovice 
sobota  15. 02. 2020   Rodičovský ples  
sobota 22. 02. – neděle 23. 02. 2020 Vodění medvěda – po halenkovický ulicích  
sobota  29. 02. 2020   Pochovávání basy  
neděle 15.03.2020    Otevření bazaru knih 
pátek  20. 03. 2020   Degust   
pondělí 23. 03. 2020   Cestovatel J. Mára - Japonsko 
sobota  28. 03. 2020   Halenkovická „trnka“  
čtvrtek 09. 04. – pondělí 13. 04. 2020 Velikonoční prázdniny  
neděle  03. 05. 2020???   Pouť  
sobota 23. 05. 2020   VÝLET DO POHÁDKY – 32. ročník výletu pohádkovým lesem 
sobota  13. 06. 2020   Model air show – letiště Vrchovice 
čtvrtek  25. 06. 2020   Akademie ZŠ a rozloučení se žáky 9. ročníku  
sobota 27. 06. 2020   125. výročí založení SDH Halenkovice 

Zároveň prosíme všechny o pomoc s organizací všech kulturních a společenských akcí. Dobrých 

lidí není nikdy dost.  

 

Upozorňujeme, že v kulturním a společenském přehledu může docházek ke změnám! Aktualizace 

údajů probíhá na webových stránkách obce a v kabelové televizi na stanici Infokanál 

Halenkovice. 

..……………………………………………………………………………. zde odstřihněte 

 

Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů 
*/ Uděluji organizaci Místní knihovna obce Halenkovice, Halenkovice 76 (dále jen "Správce") souhlas se 
zpracováním osobních údajů účastníka pro níže uvedené účely a v uvedeném rozsahu: 
účastník akce Halenkovické hudební odpoledne – jméno, příjmení, adresa, věk a informace pro 
moderátora. 
Účel zpracování: publikace na internetových stránkách obce a knihovny, v kabelové televizi a 
v Halenkovickém zpravodaji v působnosti Obce Halenkovice. 
Rozsah osobních údajů: fotografie, video nahrávky 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů za tímto účelem:   ANO   NE 
Potvrzuji, že zvolením ANO výše vyjadřuji své svobodné, konkrétní a jednoznačné svolení ke 
zpracování osobních údajů účastníka, a že jsem byl Správcem řádně informován o všech 
okolnostech zpracování osobních údajů a těmto okolnostem rozumím. 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce:  

Podpis zákonného zástupce ___________________________________ 

Vaše osobní data budou použita pouze pro účely přípravy a průběhu akce Halenkovické 

hudební odpoledne a nebudou poskytovány třetí osobě.  

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uděleného v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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) a nejste povinna/povinen údaje Správci za výše uvedenými účely poskytnout – jejich poskytnutí je zcela 

dobrovolné. 
V případě, že uplyne doba zpracování osobních údajů stanovená výše nebo bude odvolán tento souhlas, 

Správce provede výmaz osobních údajů, ledaže by měl povinnost údaje dále zpracovávat dle zvláštních právních 
předpisů nebo oprávněný zájem na jejich zpracování (například pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků 

Správce). Správce po ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních údajů, které zpracovává, vyhodnocuje a 

omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na legitimní účely jejich zpracování. 


