ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC
příspěvková organizace

MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC
tel.: 585 427 142, 775 116 442; ID: afkmqg6
e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
ŠKOLA ZAMĚŘENÁ NA ČTENÁŘSTVÍ, MATEMATICKOU LOGIKU, BRITSKOU
A AMERICKOU ANGLIČTINU, NĚMČINU, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL.

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2022/2023
Jméno a příjmení dítěte:______________________________________
Datum narození:___________________ Třída:_____________________
Trvalý pobyt: __________________________________PSČ:__________
Státní občanství: _____________
Zdravotní pojišťovna dítěte: _______________________Číslo:____
Jméno a příjmení, titul otce – (JEN JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE):
______________________________________________________________
Trvalý pobyt: __________________________________PSČ:__________
Adresa pro doručování písemností: ____________________________
Kontaktní mobilní telefon otce:_______________________________
Kontaktní telefon do zaměstnání:______________________________
E-mail otce: _________________________________________________
Jméno a příjmení, titul matky – (JEN JEHO ZÁKONNÉ ZÁSTUPKYNĚ):
______________________________________________________________
Trvalý pobyt: __________________________________PSČ:__________
Adresa pro doručování písemností: ____________________________
Kontaktní mobilní telefon matky:______________________________
Kontaktní telefon do zaměstnání:______________________________
E-mail matky: ________________________________________________
Sourozenec ve škole:__________________________________________
Poznámky:
(zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění aj.)

Přihlášen(a) :_________________

Odhlášen(a) :________________

Podpisy zákonných zástupců: __________________________________
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SDĚLENÍ O ROZSAHU PRAVIDELNÉ DENNÍ DOCHÁZKY A ZPŮSOBU ODCHODU
ÚČASTNÍKA PRAVIDELNÉ DENNÍ DOCHÁZKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
DEN V
TÝDNU

HODINA
ODCHODU
ze ŠD

Změna
od …

Změna
od …

SDĚLENÍ rodičů, zda dítě bude odcházet
samo nebo v doprovodu.
Uveďte jméno a vztah k dítěti

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Ranní družina:

PRAVIDELNĚ

NEPRAVIDELNĚ

VŮBEC

Upozornění rodičům
Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny jinak než je uvedeno na přihlášce,
prokáže se "VYZVEDÁVAJÍCÍ" písemnou žádostí s datem a podpisem zákonného zástupce.

Datum:_______________________________

Podpis:____________________________________
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce osobních údajů: příspěvková organizace Základní škola
Olomouc, Mozartova 48.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
a) Mgr. Eliška Majorová
b) Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583 (radnice), 779 11
Olomouc, telefon: +420 588 488 603, e-mail
poverenec.skoly@olomouc.eu, ID datové schránky: kazbzri
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Já, níže podepsaná/ý, souhlasím, aby příspěvková organizace Základní škola
Olomouc, Mozartova 48 v souvislosti se zajištěním vyzvedávání dítěte ze školní
družiny Základní školy Olomouc, Mozartova 48 zpracovávala mé osobní údaje pro
následující účely:

1) Jméno a příjmení, příp. e-mail, telefonní číslo, kontakt do zaměstnání,
adresu trvalého pobytu i adresu pro doručování písemností – za účelem
evidence, zajištění vyzvedávání dítěte a předání dítěte pověřené osobě ve
školní družině příspěvkové organiazce Základní školy Olomouc, Mozartova 48.
Souhlas uděluji na celou dobu návštěvy vyzvedávaného dítěte ze školní družiny
v příspěvkové organizaci Základní škola Olomouc, Mozartova 48.
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu
příjemci, ale budou zpřístupněny kompetentním osobám, které pracují v příspěvkové
organizaci Základní škola Olomouc, Mozartova 48.
Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace Základní škola
Olomouc, Mozartova 48 nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by
byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či
oprávněných zájmů zákonných zástupců, dětí, žáků.
Máte právo:
a)
Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro
ochranu osobních údajů,
b)
požadovat umožnění přístupu k osobním údajům Vašim i vašeho syna/dcery,
c)
požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní
údaje zpracovávané u příspěvkové organizace……. jsou nepřesné),
d)
požadovat vymazání osobních údajů vašich i vašeho syna/dcery, popř. požadovat
omezení jejich zpracování,
e)
podat stížnost u dozorového orgánu.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu
s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte písemně cestou pověřence pro
ochranu osobních údajů.
Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas* se zpracováním osobních údajů pro
shora uvedené účely a jmenovitě vyjadřuji:
 souhlas

 nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 1) výše

Příjmení a jméno subjektu osobních údajů:__________________________________________
Podpis subjektu osobních údajů:____________________________________________________
V Olomouci dne:____________________________________________________________________
* V případě nevyplnění pole pro souhlas/nesouhlas se považuje za NESOUHLAS.
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POZNÁMKY:
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