Středisko volného času Pohořelice, příspěvková orga nizace.

Dlouhá 39, 691 23 Pohořelice, IČ: 60575573, tel.: 519 424 558,
mobil:604 282 953, w w w . s v c p o h o r e l i c e . c z , e-mail: info@svcpohorelice.cz

PŘIHLÁŠKA
do zájmového vzdělávání SVČ Pohořelice ve školním roce 2018/2019
Název zájmového vzdělávání (kroužku) ….…………………………………………………………………..………………….
Jméno a příjmení………… ………………………….…….………rodné číslo
Místo narození…………………………………………………………………….… Státní občanství ………………………….
Zdravotní pojišťovna dítěte …………………………….……………E-mail: ..…………………………………………….........
Adresa školy .……………………………………………………………………………………………..…. třída….……………
Místo trvalého pobytu:
Obec …………………………….…ulice ………………………………………………č.p. …….……… PSČ …….……………
Jméno a příjmení zákonného zástupce…………………………………………………………………..……………………….
Kontaktní adresa zák. zástupce

1)

……………………………………………….……….………..……………………………...

Kontaktní telefon zákonného zástupce .………...................………….………….…………………….……………...……….
Datum zahájení 3. 9. 2018.

Datum ukončení školské služby nebo vzdělávání 7. 6. 2019.

Vyjádření zákonných zástupců dítěte
Souhlasím s tím, aby moje dítě navštěvovalo vybrané zájmové vzdělávání.
Název zájmového vzdělávání (kroužku)…………………………………………………………………………………………..
Údaje o zdravotní způsobilosti, popř. o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školských služeb
nebo vzdělávání………………………………………………..………………………………………………………………...…..
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Údaje o tom zda dítě, žák nebo student je zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně
znevýhodněn, nebo sociálně znevýhodněn…........................................................................…………………...................
............................................................................................................................................................................................
Údaje o mimořádném nadání .............................................................................................................................................
Ředitelka SVČ Pohořelice vydala vnitřní řád organizace, který obsahuje
a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo
školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,
b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,
c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů,
Vnitřní řád je zveřejněn na SVČ Pohořelice a na webových stránkách SVČ Pohořelice.
Zákonní zástupci byli tímto seznámeni s vydáním a obsahem vnitřního řádu organizace.
V případě změny těchto údajů je okamžitě nutné tuto změnu nahlásit vedení zařízení.
Bez řádně vyplněné přihlášky nelze dítě zapsat do zájmového vzdělávání.

Přihlášku nutno odevzdat nejpozději do 30.9 2018 a školné se hradí při odevzdání přihlášky
(Doporučujeme odevzdat přihlášku obratem, nezaručujeme volná místa z důvodů omezených kapacit jednotlivých kroužků).

V………………………....….datum ………………….
1)

………..………………………
podpis zákonného zástupce

nevyplňujte, pokud je shodné s místem trvalého pobytu

Pozn. Veškeré údaje jsou požadovány na základě zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy



č. 1 ochrana osobních údajů – zájmové vzdělávání - vyplňte na zadní straně

Středisko volného času Pohořelice, příspěvková orga nizace.

Dlouhá 39, 691 23 Pohořelice, IČ: 60575573, tel.: 519 424 558,
mobil:604 282 953, w w w . s v c p o h o r e l i c e . c z , e-mail: info@svcpohorelice.cz

Příloha č. 1

Ochrana osobních údajů – zájmové vzdělávání
Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace,
se sídlem Dlouhá 39, Pohořelice 691 23, IČO 60575573
(dále jen „Středisko“)
Já, níže podepsaný……………..............……..................…,nar………………..,bytem...….............................………...
potvrzuji správnost mnou předaných údajů a prohlašuji, že Středisko, coby správce osobních údajů, bude zpracovávat
následující údaje mého dítěte v souvislosti s jeho zájmovým vzděláváním realizovaným Střediskem (dále jen „ZV“), a
to - jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, znevýhodnění žáka, zdravotní způsobilost a
zdravotní stav žáka, škola, do které dítě chodí, třídy a oboru jeho vzdělání.
Jsem srozuměn s tím, že zpracování výše uvedených osobních údajů je Střediskem prováděno na základě čl. 6 odst.
1 písm. c) GDPR, neboť Středisko plní své právní povinnosti vyplývající z jeho zákonných povinností, a to konkrétně z
§ 16, 17, 18, 28, 30, 41, 50, 65, 81 a 164 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Předmětné osobní údaje budou
zpracovávány po dobu docházky dítěte do Střediska a po dobu skartačních a archivačních lhůt stanovených
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Současně potvrzuji správnost mnou předaných údajů a prohlašuji, že Středisko, coby správce osobních údajů, bude
zpracovávat následující údaje mé osoby v souvislosti se ZV, a to - jméno, příjmení, trvalé bydliště, korespondenční
adresa, telefonické spojení, údaj o DS.
Beru na vědomí, že dle ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mám právo požádat Středisko o
vysvětlení, případně o blokování, opravu doplnění či likvidaci osobních údajů, budu-li mít za to, že Středisko
zpracovává osobní údaje mne či mého dítěte v rozporu se zákonem.
Dále beru na vědomí, že dle nařízení č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, mám od 25. 5. 2018
právo požadovat po Středisku přístup ke zpracovávaným osobním údajům mne či mého dítěte, uplatnit právo na
přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR), omezení zpracování
osobních údajů (čl. 18 GDPR) či námitku proti zpracování, mám-li za to, že zpracování není zákonné (čl. 21 GDPR).
Taktéž beru na vědomí své právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR).
Současně svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to: (zaškrtněte)
Osobní údaje dítěte:
pořizování fotografií a videozáznamů dítěte, a to pro účely pořizování záznamů pro účely evidence,
archivace a propagace Střediska a jeho akcí, včetně zveřejnění těchto fotografií a videozáznamů, včetně jména a
příjmení a třídy na nástěnkách Střediska, webových stránkách Střediska, na webových sociálních sítích Střediska,
propagačních tiskovinách Střediska, v publikacích, v místním a regionálním tisku a pro jiné obdobné účely související
s běžným chodem Střediska. Osobní údaje budou zpracovávány a zveřejňovány po dobu 20-ti let od ukončení školní
docházky. Osobní údaje budou dále po dobu trvání existence správce archivovány výhradně pro účely archivace,
historického a vědeckého výzkumu;
zdravotní pojišťovny dítěte, a to pro účely poskytnutí této informace zdravotnickým zařízení a lékařské
službě v případě zranění dítěte a nutnosti jeho ošetření. Tento osobní údaj bude zpracováván po dobu docházky
dítěte do ZV.
Osobní údaje zákonných zástupců dítěte:
emailové adresy zákonného zástupce dítěte, a to pro účely vedení evidence kontaktů pro komunikaci
související s běžným provozem Střediska. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu docházky dítěte do ZV.
Informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu
Udělení souhlasu je dobrovolné a zákonný zástupce či zletilý žák jej může kdykoliv odvolat (čl. 7 odst. 3 GDPR).
V……............…………...dne….......
………………………………………………………
podpis zákonného zástupce či zletilého žáka

