Stanice mladých techniků při Základní škole Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o.
Mírová 2734/4, 400 11 Ústí nad Labem

PŘIHLÁŠKA
školní rok _________ /_________
do zájmového kroužku: __________________________________________________
jméno a příjmení: ______________________________________________________
třída: _________ navštěvuje školní družinu: NE – ANO , číslo družiny: _____________
Mé dítě může odcházet po skončení činnosti kroužku: (zaškrtněte)
samostatně domů

do šk. družiny

budu si vyzvedávat dítě osobně

Doplnění údajů – tuto část vyplní pouze zákonní zástupci dětí z jiných škol
Bydliště dítěte: ___________________________________________________________________
Matka/otec
Jiný zák. zástupce
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Tel.:

Tel.:

E-mail:

E-mail:

U svého dítěte upozorňuji na (zejména zdravotní problémy + první pomoc):

_______________________________________________________________________________________________
Společně s přihláškou odevzdávají členové zájmových kroužků v hotovosti úplatu za zájmové vzdělávání na období září - prosinec. Na období leden –
červen odevzdávají členové hotovostní úplatu do 30. ledna bez nutnosti podání přihlášky (přihlášku dávají pouze noví členové).
V případě neuhrazení úplaty za zájmové vzdělávání v určených termínech, nebudou uvedené služby poskytovány. Při ukončení docházky do
zájmového kroužku z vážných důvodů se vrací alikvótní část úplaty za zájmové vzdělávaní za nevyčerpané měsíce.
Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)
udělený ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
souhlasím se zpracováním osobních údajů mého nezletilého dítěte v rozsahu těchto údajů za účelem:
Souhlas
Souhlas (nehodící
Osobní údaje:
Účely zpracování se rozumí:
odvolán dne
se škrtněte)
Propagace úspěchů žáka, prezentace žáka na webových stránkách školy, na
1
Jméno, příjmení, třída, název zájmového útvaru
nástěnkách umístěných ve škole, informačních panelech ve škole, ve výroční zprávě
ANO
NE
školy, v mediích, v propagačních materiálech školy, v kronice školy.
Za účelem zpracování seznamu účastníků včetně možného předání organizátorům
Seznamy členů na akcích a soutěží (jméno, příjmení,
2
akce, pojišťovně. Pro registraci a evidenci na seznamech soutěží, včetně výsledkových
třída, datum narození, místo bydliště, číslo dokladu
ANO
NE
listin a jejich možné zveřejnění na nástěnkách školy, webových stránkách školy,
totožnosti u zahraničních výjezdů)
obrazovkách ve škole, kronice školy.
3
Komunikace se zákonným zástupcem v souvislosti se členstvím ve volnočasovém
E-mailová adresa zákonného zástupce
ANO
NE
útvaru dítěte, včetně komunikace o elektronických platbách.
Propagace úspěchů žáka, prezentace žáka na webových stránkách školy, na
4
Fotografie, audio záznam, video záznam z výuky,
nástěnkách umístěných ve škole, informačních panelech ve škole, ve výroční zprávě
ANO
NE
prezentací nebo školních a mimoškolních akcí
školy, v mediích, v propagačních materiálech školy, v kronice školy.
Tento projev vůle je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasném prohlášení a
v souladu s příslušnou legislativou v platném znění.
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Stanicí mladých techniků ZŠ Ústí nad Labem, Mírová po dobu: do odebrání souhlasu
Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů Stanicí mladých techniků při ZŠ Ústí nad Labem, Mírová:
Stanice mladých techniků při ZŠ Ústí nad Labem, Mírová je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a po výše uvedenou dobu, nebo pro legitimní potřebu
státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.
Stanice mladých techniků při ZŠ Ústí nad Labem, Mírová je dále oprávněna poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se Stanice mladých techniků při ZŠ Ústí nad Labem,
Mírová na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Stanice mladých techniků při ZŠ Ústí nad Labem, Mírová zavazuje uzavřít smlouvu obsahující
stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné.
Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu,

o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,

o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas
odvolán,

o svém právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu Stanice mladých techniků při Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková
organizace, Mírová 2734/4, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem.
Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.

V Ústí nad Labem dne: _________________

Podpis zák. zástupce _______________________

Přihlášky a informace získáte přímo v SMT od 13:00 do 18:00 hod., p. Jana Velková, nebo na www.zsmirova.net

