Základní škola a Mateřská škola Krakovany,okres Kolín
Krakovany113, 281 27
Č.j: ………/………

V Krakovanech dne….………........

Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádám o odklad školní docházky pro:
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………...
Datum narození: ……………………..
Adresa trvalého pobytu:…………………………………………………………………………

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………..………………………
Adresa trvalého pobytu: ……..……………………………...…………………………………
……………………………………
podpis zákonného zástupce
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………..…………………………………
Adresa trvalého pobytu………..………………….……………… …………………………….
……………………………………
podpis zákonného zástupce

Informace o zpracování osobních údajů
Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín, Krakovany 113,
PSČ 28127, IČO: 750 34 174 (dále jen „Škola“) jakožto správce zpracovává manuálně, automatizovaně,
v elektronické i písemné podobě v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů, po dobu 5 let,
jeho osobní údaje/osobní údaje zastoupeného dítěte v rozsahu uvedeném v této žádosti o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání na základě a za účelem plnění právní povinnosti podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Škola může osobní údaje
předávat orgánům veřejné moci v nezbytném rozsahu a dále příjemcům osobních údajů, jejichž seznam je veden v sídle
Školy nebo může být Zástupci dítěte poskytnut na základě jeho žádosti a je pravidelně aktualizován. V případě
neposkytnutí osobních údajů nebude možné dítě k základnímu vzdělávání na základě žádosti přijmout.
Škola tímto Zákonného zástupce dítěte informuje, že má právo na přístup k osobním údajům. Zjistí-li nebo domnívá-li
se, že Škola provádí zpracování jeho osobních údajů/osobních údajů jím zastoupeného dítěte, které je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Školu, o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý
stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování.
Zákonný zástupce dítěte má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že
zpracováním osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů. Zákonný zástupce
dítěte je oprávněn obrátit se ve věci zpracování osobních údajů ze strany Školy na pověřence pro ochranu osobních
údajů: Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o., Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1015/55, PSČ 11000, tel: (+420) 222
362 069-71, e-mail: ak@kf-ak.cz.
Telefon
321 781 366
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