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PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE K ZÁPISU DO DĚTSKÉ SKUPINY CVRČEK
Žádám o přijetí mého syna / mé dcery /* do dětské skupiny:
Příjmení a jméno: ……………………………………………………………………….………………………….
Datum narození: ………………………………………………………………………………………….……….
Trvalé bydliště:

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

Žadatelé – zákonní zástupci dítěte:
Otec dítěte:
Příjmení a jméno: ………………………………………………………………………………..………….….….
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………..…….
Trvalé bydliště:

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

Zaměstnání otce: ……………………………………………………………………………………..………..….
Matka dítěte:
Příjmení a jméno: ……………………………………………………………………………………..………..….
Datum narození:

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

Trvalé bydliště:

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

Zaměstnání matky: …………………………………………………………………………….…………………….

Přihláška ke stravování dítěte v dětské skupině na celodenní stravování (svačina,
oběd, svačina):

Ditě užívá léky:

Ano / Ne /*

ANO (jaké …………………………………………………………
Ne

Dítě trpí alergií: ANO / NE

Dítě má fobie: jaké…………………

Dítě má specifické potřeby: ANO (jaké ……………………………………………
Ne

Jiné, co byste nám chtěli sdělit:

......................................
Datum podání žádosti

.................................................................
Podpis zákonného zástupce

1. Prohlašuji, že jsem se seznámil s Cvrčkovými pravidly a budu je dodržovat 2. Prohlašuji, že dítě není určeno do
péče jen jednoho rodiče 3. Zákonný zástupce poskytuje ve smyslu§ 12 zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník)
provozovateli bezplatně svolení k pořízení, rozmnožování a užití fotografií a videozáznamů dítěte a s jejich
zveřejněním na nástěnkách školy a školních webových stránkách a internetových kanálech a jiných propagačních
materiálech spolku. Zákonný zástupce souhlas uděluje dobrovolně 4. Poskytuji informovaný souhlas, že dětem
poskytnutá strava zejména v rámci akcí "Vaříme, pečeme s dětmi", "Příměstský tábor" a "Opékání vuřtů" nemusí
vždy splňovat hygienické normy kladené na přípravu jídla pro předškolní děti. 5. GDPR: a.Udělujete tímto spolku
Spolu aktivně zs., se sídlem Naměstí TGM 4, 251 67 Pyšely, IČ 226 06 114, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném
u u Městského soudu v Praze pod číslem L 24578 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a
příjmení dítěte, jméno a příjmení zákonných zástupců, kontaktní údaje zákonných zástupců dítěte, adresu dítěte,
informace o zdravotním stavu a zdravotní pojišťovně dítěte, datum narození dítěte a údaje o pověřených osobách,
které mohou dítě ze školky Cvrček vyzvedávat (dále jen „Údaje“) b.„Údaje“ je nutné zpracovat za účelem docházky
dítěte do dětské skupiny Cvrček . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 7 let. c. S výše uvedeným
zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na
kontaktní mail spolku uvedený na cvrcekpysely.cz d.Zpracování „Údajů“ je prováděno Správcem, osobní údaje však
pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru adochazka.cz, případně další
poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

2. Podpisem přihlášky potvrzuji seznámení s Provozním řádem DS Cvrček Pyšely.

