ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOUNY, PŘEMYSLOVCŮ 2209, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
ÚDAJE O DÍTĚTI
Jméno:

Příjmení:

Adresa:

PSČ:

Datum narození:

Školní rok:

Třída:

Upozornění na případné
zdravotní problémy dítěte:
ÚDAJE O ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH
Otec:
(zákonný zástupce)
Matka:
(zákonný zástupce)

Jméno a příjmení:
Kontaktní telefon:
Jméno a příjmení:
Kontaktní telefon:

PŘÍJMENÍ A JMÉNA DALŠÍCH OSOB OPRÁVNĚNÝCH VYZVEDNOUT DÍTĚ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Jméno a příjmení:
Telefon:
Jméno a příjmení:
Telefon:
Jméno a příjmení:
Telefon:
ZÁZNAMY O UVOLŇOVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Hodina odchodu

Změna od…

Změna od…

Změna od…

Způsob odchodu dítěte (samo,
v doprovodu – rodiče, prarodiče,
sourozenci…)

Upozornění rodičům: Má-li být dítě z vážných důvodů uvolněno z družiny dříve, než v hodině uvedené na zápisním
lístku, musí se předem prokázat písemným vyzváním zákonných zástupců opatřené datem a podpisem.
Podpisem níže potvrzujeme, že jsme byli seznámeni s vnitřním řádem školní družiny a přihlašujeme dítě do
školní družiny.

Bereme na vědomí, že Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace zpracovává a eviduje
osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně
osobních údajů v platném znění a Evropského nařízení ke GDPR za účelem vedení povinné dokumentace školy
podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

V Lounech, dne _____________
Jméno a příjmení: ___________________________________ podpis _________________________________

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podpisem uděluji svobodný a výslovný souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů. Beru na
vědomí, že souhlas je dobrovolný a mohu ho vzít zpět, a to například zasláním e-mailu na:
info@zspremyslovcu.cz, datovou zprávou na schránku Správce ID:zbaxdet, nebo dopisem na adresu sídla
Správce.
Souhlasíme s umístěním fotografií a videí našeho dítěte z činnosti družiny na nástěnkách a vývěskách školy,
školních webových a facebookových stránkách a dalších propagačních materiálech školy:
ANO - NE
Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že dle předpisů na ochranu osobních údajů mám právo:
-

vzít souhlas zpět,
požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány,
požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat, opravit nebo doplnit,
požadovat výmaz těchto osobních údajů,
požadovat omezení zpracování osobních údajů,
podat námitku proti zpracování,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na
Správce nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Více informací o tom, jak Správce zachází s osobními údaji, naleznete v dokumentu Prohlášení o ochraně
osobních údajů. Dokument je dostupný v elektronické podobě na internetových stránkách
Správce:www.zspremyslovcu.cz, nebo v listinné podobě v budově sídla Správce.

V Lounech, dne _____________
Jméno a příjmení: ___________________________________ podpis _________________________________

