
MATKA
Jméno Příjmení

Trvalé bydliště
(není-li shodné s bydlištém
dítěte I

město (obec) PsČ

ulice, č.p.

Doručovací adresa
lnení-Ii shodná s bvdlištěm

město (obec) PsČ
zákonného zástupce ) ulice, č.p.

Telefon E-mail

Oba rodiče žijís dítětem ve společné domácnosti ANo - NE Dítě

je svěřeno do péče MATKY - oTcE - JlNÉ oSoBY

Poznámky:

Další důležité informace pro školu:

ÚOale byly ověřený podle rodného listu a občanského průkazu ANO - NE

ověřeno dne ověřil/a

lnformace o zpracování a evidenci osobnich údaiů dítěte a ieho zákonnÝch zástupců
osorň iiaáje uvedené v zápisním tistu dítéte budou zpracovány školou v listinné i elektronické podobé.pro.úěel.vedení 

.
povinné škólní dokumentáce podle zákona č. satnofu Sb. v plátném znění. Tyto údaje jsou_předávány.subje.lďŮm, jímŽ musí
'být poskytovány v souladu s povinnostmi školy, které jsou dány obecně závaznými právními předpisy. Jiným subjektŮm budOu
osobní údaje předány pouze pokud k tomu udělíte svůj souhlas,
Vámi uvedené osobní údaje budou zpracovány po celou dobu školní docházky vašeho dítěte na této Škole a po zákonem
stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje.

tr Souhlasím s evidencí a zpracováním osobních údajů pro uvedené účely. Poskytuji tyto Údaje pouze yýŠe

uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní údaje a citlivé osobní údaje
poskytnout dalším osobám a úřadům,

Byt(a) jsem poučen(a) o právech podte nařízení Evropského paňamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně

fyzických osob v souyis/osťi se zpracovánim osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v platném zněnÍ.

Beru na vědomí, že mám právo:
o vzít souhlas kdykoliv zpět
o požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje škola (správce) zpracovává
o požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

o vyžádal si u školy (správce) přístup k těmto údajŮm a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

o požadovat po škole (správci) výmaztěchto údajů

o v případě pochybností o dodžování povinností souvisejících se zpracováním osobních ÚdajŮ Obrátit

se na školu (správce) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

dne Podpis zákonného zástupce:


