ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,
KUBATOVA 1, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Přihláška k zájmovému vzdělávání na školní rok 20__ /20__
□ pravidelná denní docházka (nejméně 4 dny v týdnu)
□ pravidelná docházka (nejméně 1x za 2 týdny)
□ nepravidelná a příležitostná docházka
1) Účastník:
příjmení a jméno

zdrav. poj.

datum narození

třída

trvalé bydliště účastníka

2) Rodiče – zákonní zástupci
příjmení a jméno

(matka/otec)

kontakt (mobil, telefon do zaměstnání)

trvalé bydliště rodiče
doručovací adresa (vyplnit v případě, že se liší od trvalého bydliště)

3) Další kontakty pro případ mimořádných událostí
příjmení a jméno – uveďte vztah k účastníkovi

(babička, teta, apod.)

kontakt (mobil, telefon do zaměstnání)

4) Upozornění na zdravotní stav účastníka – nepovinný údaj:
5) Rozsah docházky a způsob odchodu účastníka z družiny (S = sám; D = v doprovodu)
odpoledne
dodatečné změny odchodu ze ŠD
ráno
Den
(ano/ne) odchod

S/D

odchod

S/D

odchod

S/D

odchod

S/D

odchod

S/D

odchod

S/D

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
6) Jména osob, které mohou účastníka vyzvednout z družiny kromě zákonných zástupců
jméno osoby

vztah k účastníkovi podpis

jméno osoby

vztah k účastníkovi podpis

UPOZORNĚNÍ: Má-li být účastník uvolněn z družiny dříve než v hodinu určenou na této přihlášce a bude
odcházet sám, musí předložit písemné oznámení, které obsahuje: jméno, datum, čas odchodu účastníka
ze ŠD a podpis rodiče (zákonného zástupce)
Účastníka nelze uvolňovat na základě telefonního hovoru, ani SMS zprávy.

Správce Vašich osobních údajů
Telefon

387318856 – ředitel školy
387318864 – kancelář

E-mail
Internet

info@zskucb.cz
http://www.zskucb.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,
KUBATOVA 1, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice, se sídlem Kubatova 1, 370 04 České Budějovice,
IČ 005 81 577
.

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice stane správcem Vašich
osobních údajů. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa školy, z které se dítě hlásí, Datum narození - dítě,
Jméno a příjmení - dítěte, Místo trvalého pobytu - dítě, Místo trvalého pobytu zákonného zástupce, Rodné číslo - dítěte, Státní
příslušnost - dítě, Zdravotní pojišťovna, po dobu školní docházky a dále dle zvláštních zákonů. Tyto údaje zpracováváme
za účelem evidence dle školského zákona. Z právního titulu souhlasu evidujeme Jméno a příjmení zákonného zástupce,
do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem evidence dítěte dle školského zákona.

Dodatek ke zpracování
Podpisem souhlasím, z titulu zákonného zástupce, se zpracováním osobních údajů nezletilé osoby.

..……………………………………….
podpis zákonného zástupce

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení,
jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází
k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně
na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás,
že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej
nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho
odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování.
Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@zskucb.cz nebo na sídlo naší společnosti: Základní škola a Mateřská škola,
Kubatova 1, České Budějovice, Kubatova 1, 370 04 České Budějovice.

Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice využívá Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení
dohledu a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji. Kontaktní údaje na pověřence: Romana Sabó, tel.: 724 687 687, email:
romana.sabo@advisoryservice.eu

Žádost podána dne:

Telefon

387318856 – ředitel školy
387318864 – kancelář

E-mail
Internet

info@zskucb.cz
http://www.zskucb.cz

