Ředitelka
Mgr. Jana Ledvinová
Základní škola Lenešice
Knížete Václava 391
439 23 Lenešice

Přestup žáka z jiné školy
Žádám o přestup žáka do ZŠ Lenešice pro mého syna (mou dceru):
Jméno a příjmení žáka:

…………………………………………………………………………. Rodné číslo: …………………………………

Datum narození: …………………………………místo: ………………………….okres:…………………. Zdravotní pojišťovna ……….
Státní občanství: ………………………… .Národnost: ………………………
Trvalé bydliště:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Doručovací adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Otec ………………………………………………………………………… Telefon …………………………… Email: ………………………………………
Trvalé bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka)……………………………………………………………………………………………..
Matka ……………………………………………………………………….Telefon …………………………… Email: ……………………………………..
Trvalé bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka)……………………………………………………………………………………………..
Dosud navštěvoval(a) ……... ročník základní školy v ZŠ……………………………………………………
Učí se následující cizí jazyk: …………

Den přestupu: ………………………

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb.
Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Základní škole Lenešice, okres Louny dále jen "škole" ke
shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o mém dítěti ve smyslu
evropského nařízení GDPR a směrnice školy ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních
údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu:
1. Kontakty na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání žáka ve škole: adresa, e-mail,
telefonní číslo, datová schránka.
ANO / NE
2. Zveřejnění fotografií, audio-vizuálních nahrávek za účelem propagace v tištěných a elektronických
materiálech školy.
ANO / NE
3. Zveřejnění písemností a jiných prací žáka za účelem prezentace a propagace školy a informování o aktivitách
školy, slohové práce, výtvarné práce, kulturní vystoupení.
ANO / NE
4. Zveřejnění jména a příjmení žáka na webových stránkách školy, ve výroční zprávě školy a v materiálech
vydávaných školou.
ANO / NE
Souhlas poskytuji na období vzdělávání mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro
jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze škole, která bez zákonem stanovených
případů nesmí tyto osobní a citlivé 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.
Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, o
právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu
na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom,
že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména
jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení,
požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
V Lenešicích dne ………….. 2021

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

