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Závazná přihláška do LESNÍ DRUŽINY
V Horce nad Moravou
Školní rok 2019/2020, cena 1700 Kč/pololetí
Závazně přihlašuji dítě – jméno a příjmení.............................................………………………………...
datum narození: …………………………………………....................
adresa: ……………………………………………………………..……………………………………………………………….
navštěvuje základní školu v ………………………………………… třída……………………………………
Jméno a příjmení matky, telefon, e-mail:...............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení otce, telefon, e-mail: ………………..……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dítě bude z lesní družiny odcházet samo – ano/ne (zakroužkujte prosím)
Uveďte prosím další osoby, které mohou dítě vyzvedávat (včetně čísla telefonu):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Další poznámky……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR):
V souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů bude spolek Rozvišť z.s. uvedené osobní údaje
(jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefon, emailová adresa, DIČ) evidovat a zpracovávat pro
organizační zajištění lesní družiny. Správcem osobních údajů je Rozvišť, z.s. K osobním údajům budou mít
přístup pouze průvodci (lektoři) lesní družiny a zaměstnanci spolku Rozvišť, kteří se podílejí na organizaci lesní
družiny. Osobní údaje budou zpracovávány a evidovány po dobu 1 roku. V souladu s nařízením máte právo na
opravu nebo úpravu citlivých údajů, na námitku nebo stížnost dozorčímu orgánu.
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zdravotní stav dítěte/omezení/alergie/léky: ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
stravovací omezení/potravinové alergie:………………………………………………….……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Souhlasím, v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, se zpracováním výše uvedených
citlivých údajů tykajících se zdravotního stavu, zdravotního omezení, dlouhodobě užívaných léků a stravovacích
omezení mého dítěte za účelem docházky do lesní družiny. Správcem citlivých údajů je organizace Rozvišť, z.s. K
osobním údajům budou mít přístup pouze průvodci (lektoři) lesní družiny a zaměstnanci spolku Rozvišť, kteří se
podílejí na organizaci oddílu. Osobní údaje budou zpracovávány a evidovány po dobu 1 roku. V souladu
s nařízením máte právo na opravu nebo úpravu citlivých údajů, na námitku nebo stížnost dozorčímu orgánu.

 Ano, souhlasím.
 Ne, nesouhlasím.
V …………………………… dne ………... Jméno zákonného zástupce………………………..
Podpis zákonného zástupce ……………………………………………………………………

VYJÁDŘENÍ K POUŽITÍ FOTOGRAFIÍ DĚTÍ
Souhlasím, v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, s použitím fotografií mého dítěte,
jméno a příjmení: ………………………………………………………………., pořízených v průběhu činnosti lesní družiny pro
účely propagace lesní družiny a v rámci prezentace činnosti spolku Rozvišť, z.s.. - na nástěnkách, internetu a
letácích. Správcem fotografií je organizace Rozvišť, z.s.. Zpracovávat je budou zaměstnanci. Fotografie budou
zpracovávány a evidovány po dobu 5 let. V souladu s nařízením máte právo na vymazání evidovaných fotografií,
na námitku nebo stížnost dozorčímu orgánu.

 Ano, souhlasím.
 Ne, nesouhlasím.
V ……………………………………………………… dne ………... Jméno zákonného zástupce………………………..
Podpis zákonného zástupce ……………………………………………………………………

