
Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov 
Černilov 380, 503 43 Černilov 

 

Odchody z družiny 
 

Jméno a příjmení žáka: 
 

Datum narození: Třída: 

Den Čas odchodu Změna 

Poznámka, zda bude dítě odcházet samo 

nebo v doprovodu 

* nehodící se škrtněte 

Pondělí   sám/a – doprovod * 

Úterý   sám/a – doprovod * 

Středa   sám/a – doprovod * 

Čtvrtek   sám/a – doprovod * 

Pátek   sám/a – doprovod * 

Den Název kroužku 
Čas odchodu na kroužek Návrat do ŠD  

ANO x NE 

Pondělí 
   

   

Úterý 
   

   

Středa 
   

   

Čtvrtek 
   

   

Pátek    

 

 

Plná moc k vyzvedávání žáka pro osobu, která není zákonným zástupcem 
 

Já, níže podepsaný (dále jen „Subjekt údajů”) uděluji tímto Základní a škole a mateřské škole, Černilov, se sídlem Černilov 380, 503 43 (dále jen „Správce”), 

výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: Jméno a příjmení, trvalé bydliště, příbuzenský vztah k dítěti. 

2. Účel zpracování osobních údajů: Evidence osob, oprávněných k vyzvedávání dětí ze školní družiny, které nejsou zákonným zástupcem.  

3. Doba zpracování osobních údajů: Jeden rok od udělení souhlasu. 
4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.  
 

Jméno a příjmení Trvalé bydliště 
Příbuzenský popř. 

jiný vztah k dítěti 

Datum Podpis 

     

     

     

     

     

     

     
 

Poučení Subjektu údajů  
 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: 

 osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek, 

  zpracování osobních údajů je na základě čl. 6 odst. 1a Nařízení  

 při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování 

 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů: Petra Stránská, tel. 608 647 377, email: poverenec@pcstransky.cz 

 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám, 

 Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, 
jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, 

jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu 

s Nařízením. 


