ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA
Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

Přihláška k pravidelné denní docházce do školní družiny pro školní rok 2022/2023
Jméno a příjmení žáka:

Datum narození:

Adresa bydliště:

ZP:
Třída:

Upozornění na zdravotní
problémy dítěte:
Jméno a příjmení otce:

Telefon:

Jméno a příjmení matky:

Telefon:

Správce Vašich osobních údajů
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 143, České Budějovice
IČ 708 77 645
Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, České Budějovice stane správcem Vašich osobních údajů.
Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Jméno a příjmení – žák, Místo trvalého pobytu – žák, Rodné číslo – žák,
Telefon – zákonný zástupce, Třída, Zdravotní pojišťovna – žák, Zdravotní stav – dítě, po dobu školní docházky a dále dle
zvláštních zákonů. Tyto údaje zpracováváme za účelem evidence žáků pro poskytování služeb školským zařízením
(provoz školní družiny). Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme Jméno a příjmení zákonných zástupců, Telefonní
spojení – zákonní zástupci po dobu školní docházky a dále dle zvláštních zákonů. Tyto údaje zpracováváme za účelem
evidence údajů zákonných zástupců z důvodu potřeby kontaktování (např. nevolnost žáka).
Dodatek ke zpracování
Podpisem souhlasím, z titulu zákonného zástupce, se zpracováním osobních údajů nezletilé osoby.

Datum: ………………………

……………………………………………
podpisy zákonných zástupců dítěte

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA
Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

Zmocnění k vyzvednutí žáka
Následující osobní údaje zpracováváme pouze s Vaším souhlasem
Souhlas můžete kdykoli v budoucnu odvolat

Telefonní spojení
Jméno a příjmení
zákonného zástupce
Jméno a příjmení
zmocněné osoby
Jméno a příjmení
zmocněné osoby

Dítě odchází samo
v těchto dnech
(uveďte hodinu)
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Út

St

Čt

Pá

Upozornění rodičům:
Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou v záznamu výše, případně jinou osobou,
než je uvedená na přihlášce, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů (ne
v elektronické podobě).
Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Řádem školní družiny ZŠ T. G. Masaryka
(www.zstgmasarykacb.cz).
Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, České Budějovice stane správcem Vašich osobních údajů.
Z právního titulu souhlasu evidujeme Jméno a příjmení zákonného zástupce, Jméno a příjmení zmocněných osob,
Telefonní spojení – zákonný zástupce, Telefonní spojení – zmocněné osoby, po dobu školní docházky a dále dle zvláštních
zákonů- Tyto údaje zpracováváme za účelem zajištění bezpečnosti žáka při vyzvedávání ze školy jinou osobou.
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 pro ochranu osobních údajů) proti tomuto
zpracování.

Datum: ………………………

……………………………………………
podpisy zákonných zástupců dítěte

