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Jméno dítěte: 

Datum narození: 

Bydliště: 

 

Jméno zákonného zástupce: 

Datum narození: 

Bydliště: 

 

 

 

1. Souhlas zákonných zástupců s uveřejněním fotografií dětí  

 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM, k pořizování fotografií, audio a videozáznamů z akcí konaných DS 

Cvrček, dále se zveřejněním prací svého dítěte (výtvarná výchova, pracovní  činnosti ap.),  

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách DS Cvrček 

(www.cvrcekpysely.cz). 

Rovněž souhlasím – nesouhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, audio, video) 

v rámci propagace DS Cvrček v tisku. 

Vaše ne/souhlasné vyjádření platí po celou dobu školní docházky, případně do doby, než požádáte o písemnou 

změnu. 

 

 

V Pyšelích   dne: 

 

Podpis zákonných zástupců dítěte:  

 

 



2. Souhlas zákonných zástupců s nakládáním s osobními údaji dítěte  

 

Dávám tímto svůj souhlas spolku Spolu aktivně z.s., DS Cvrček, ke shromažďování, zpracovávání a evidenci 

osobních údajů mého dítěte, uvedeného výše, ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou 

nezbytné pro práci DS Cvrček a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Souhlas poskytuji na 

celé období docházky mého dítěte v této DS a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, 

vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze spolu uvedenému výše, který bez zákonem stanovených 

případů nesmí tyto osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před 

neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.  

 

V Pyšelích  dne: 

 

Podpis zákonných zástupců dítěte:  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Souhlas zákonných zástupců s přepravou osobním automobilem výše uvedeného 

dítěte v akad. roce  2018/2019 ze školky Cvrček na plavání (z Průběžná 303, Pyšely 

do Senohraby hotel SEN, tam a zpět) a do kina Čerčany, pověřenými osobami, níže 

uvedenými. 

 

Pověřené osoby (zaměstnanci školky Cvrček) k přepravě výše uvedeného dítěte osobními automobily: 

Míková Marie 

Mikulová Barbora 

Šretrová Lucie 

Jirásková Michaela 

Kadeřábková – Březinová Vanda 

Kail Jakub 

Kailová Karla 

Razimová Kristýna 

V Pyšelích  dne: 

Podpis zákonných zástupců dítěte:  

 


