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Základní škola, Klášterec nad Ohří
Petlérská 447, okres Chomutov
Tel. 474375872, E-mail: ddm.volnasek@seznam.cz

PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU (dále jen ZÚ) 2019/2020
Zájmový útvar …….....…………..…….……………………Jméno pedagoga ………………………………………..
Jméno a příjmení účastníka ZÚ:………………………………………………………………………………………….
Datum narození…………………….… Rodné číslo ……..……………………
Adresa bydliště……………………………………………………… Státní občanství ..…………………………………
Telefon ………………………………….. Škola …................................................... Třída ......................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………..
Adresa bydliště……………………………………………………………………………………………………………….
Telefon1 ………………………Telefon 2 …………..………E-mail……………………………………………………..
Údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě zdravotních potížích, které by mohly nastat při navštěvování ZÚ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Odchod dítěte ze zájmového útvaru: jde samo x s doprovodem ( nehodící se škrtněte)
Souhlasím s tím, aby naše dítě navštěvovalo ZÚ ve školní roce 2019/2020 a s použitím výše uvedených dat souvisejících s činností a prací DDM dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Prohlašuji, že jsme obeznámeni s charakteristikou kroužku, nejsme si vědomi žádných omezení, které by našemu dítěti znemožňovaly účast na běžné
činnosti a akcích ZÚ a rovněž bereme na vědomí výši poplatku. Byli jsme seznámeni s Vnitřním řádem a poučeni o bezpečnosti DDM Volňásek.

Podpis zákonného zástupce ----------------------------------------datum…..................................
Úplata za ZÚ: č. účtu: 264608634/0600
VS: ………....................................(rodné číslo dítěte) částka: …………..…….
Zpráva pro příjemce…………………………………………………………………………………………………………… (Jméno a příjmení dítěte, název ZÚ)
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Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů
v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu č. 2016/679, ve znění
pozdějších předpisů GDPR
Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení zákonného zástupce:………………………………………..Bytem:…………….…………………………………………………………………………...
Datová schránka ………………………………………….. (dále jen „Subjekt údajů”)
uděluji tímto
Základní škole, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov, se sídlem Petlérská 447, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51, IČO: 46787496 (dále jen „Správce”) - středisko
DDM Volňásek
kontakt: email: zsddmklasterec@seznam.cz kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: josef.kolarik@gmail.com
souhlas se zpracováním mých osobních údajů / osobních údajů o mém dítěti (jméno, příjmení, datum narození dítěte)

……………………………………………………………………………………………….................., a to za níže uvedených podmínek:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
jméno a příjmení
ano
ne
datum narození, rodné číslo
ano ano
ne
poštovní adresa, státní občanství, škola, třída
ano ano ano ano
ne
emailová adresa
ano
ne
telefonický kontakt
ano
ne
fotografie
ano
ne
videa
ano
ne
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
propagace DDM Volňásek a její činnosti na webových stránkách školy
ano
zveřejnění v propagačních materiálech školy, DDM nebo města
ano
zveřejnění ve sdělovacích prostředcích
ano
předání kontaktů za účelem účasti na soutěži
ano
příměstské tábory, výlety, soustředění, exkurze, příležitostné akce
ano
předávání informací o žákovi třetí osobě, tzn. školskému
poradenského zařízení (spec. pedagog centrum, pedagogicko-psycholog poradna, středisko výchovné péče)
3. Doba zpracování osobních údajů je:

ano

ne
ne

ne

ne

ne
ne
ne
ne
ne

ne

Po dobu účasti v zájmovém útvaru a následně ještě jeden rok od jeho ukončení.
Tento souhlas je možno kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím kanceláře školy ZŠ Petlérská, Klášterec nad Ohří.
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