
Souhlas zákonných zástupců s použitím osobních údajů žáka a telefonního čísla zákonného zástupce 
CVČ CVRČEK, z.s. (dále jen spolek) zpracovává osobní údaje žáků v rozsahu:                                                                                                                                                               
-  jméno a příjmení dítěte 
-  datum narození 
-  adresa bydliště     
-  třída                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a na základě informovaného souhlasu zákonných zástupců dítěte.                        
Údaje dětí nejsou předávány třetím osobám. 
Spolek také zpracovává a používá osobní telefonní číslo zákonných zástupců a to pouze v  situacích souvisejících s  činností 
kroužků. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
- souhlas se zpracováním osobních údajů mého dítěte v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, třída 
- souhlas s používáním osobního telefonního čísla zákonného zástupce                                                                                          

□ souhlasím            □ nesouhlasím 

Já, níže podepsaný zákonný zástupce žáka, dávám na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 svůj souhlas CVČ CVRČEK, z. s.                  

ke zpracování osobních údajů mého dítěte  ________________________________________________  a k používání osobního telefonního čísla  

                                                                                                            jméno a příjmení dítěte 

zákonného zástupce. Svým podpisem prohlašuji, že jsem porozuměl/a informacím o zpracování osobních údajů. 

 

 

Souhlas udělen dne ___________________                                              _____________________________________________________ 

                                                                                                                                             jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce  
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Souhlas udělen dne ___________________                                              _____________________________________________________ 

                                                                                                                                             jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce  

 


