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Údaje o dítěti
jméno a příjmení
datum narození
rodné číslo
zdravotní pojišťovna
adresa bydliště

Údaje o matce dítěte
jméno a příjmení
zaměstnání
adresa bydliště
telefon a e-mail

Údaje o otci dítěte
jméno a příjmení
zaměstnání
adresa bydliště
telefon a e-mail

Údaje o dalších osobách, které jsou rodiči pověřeny k vyzvedávání dítěte z dětského
dětského klubu
jméno a příjmení
adresa bydliště
telefon
jméno a příjmení
adresa bydliště
telefon
jméno a příjmení
adresa bydliště
telefon
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Přihláška do dětského klubu Jiřička

Sourozenci
jména
data narození
Docházka:

úterý - středa

Termín nástupu dítěte do dětského
dětského klubu

Individuální sdělení
porod - stravování - spánek - očkování - alergie - užívání léků

Prohlášení zákonných zástupců/rodičů
1. Zákonný zástupce/rodič dítěte prohlašuje, že uvedené informace o dítěti, které jsou podmínkou
přijetí dítěte do Dětského klubu Jiřička, obsahují přesné, pravdivé a úplné údaje. O změně
uvedených údajů bude bez prodlení informovat zástupce Dětského klubu Jiřička.
2. Zákonný zástupce/rodič:
SOUHLASÍ / NESOUHLASÍ
s pořizováním fotografií, obrazových a zvukových záznamů dítěte pro potřeby Dětského klubu
Jiřička, zřizovatele a rodičů. Další možná využití jsou archivace v třídní knize, umístění na webu,
sociálních sítích (facebook), prezentace v médiích, časopisech, tisku a rozhlasovém vysílání.
3. Zákonný zástupce/rodič dává souhlas Dětskému klubu Jiřička k tomu, aby zpracovával a evidoval
osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci
obyvatel a rodných číslech v platném znění a podle obecného nařízení na ochranu osobních údajů
GDPR (General Data Protection Regulation). Informace v této přihlášce jsou využívány pouze
pro vnitřní potřebu Dětského klubu Jiřička, oprávněné orgány státní správy a samosprávy
a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
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Místo a datum

Podpisy rodičů/zákonných zástupců

