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PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

- Já, níže podepsaný zákonný zástupce dítěte přihlašovaného do dětské skupiny Notičky z. s. (dále jen DS), uděluji tímto souhlas
výše uvedené organizaci ke zpracování mnou poskytnutých osobních údajů včetně rodných čísel ve smyslu všech ustanovení
zákona č. 101/2000sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných čísel, v platném znění. Souhlas poskytuji po celé období docházky dítěte do DS a na zákonem
stanovenou dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu jejich zpracování včetně zákonem nařízené doby archivace.

- Spolkem DS jsem byla poučen/a, že souhlas jsem oprávněn/a kdykoliv odvolat. Současně jsem si vědom/a, že odvolání souhlasu
je důvodem k okamžité výpovědi smlouvy o poskytování služby péče o dítě v DS, neboť v takové situaci není spolek DS Notička
schopen plnit své zákonné povinnosti v souvislosti s poskytováním svých služeb.
To neplatí ohledně nesouhlasu se zpracováváním fotografií a videozáznamů.

- Souhlasím s tím, aby fotografie nebo videozáznamy mého dítěte, které budou pořízeny v DS a při akcích pořádaných DS, mohly
být vyvěšeny na nástěnce v prostorách DS, na webových stránkách www.dsnoticky.cz či použity
v informačních materiálech sloužících k prezentaci DS.
* ANO / NE

- Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření mně, ani mému dítěti, ani jiným osobám žijících ve
společné domácnosti. Pokud by taková situace nastala v době, kdy je mé dítě evidováno v DS, jsem
povinen/povinna tuto skutečnost neprodleně nahlásit vedení DS.

- Platby za stravu, pobyt a péči v DS budu hradit  včas a to do 20. dne v měsíci (ze strany DS bude zasláno přes docházkovou
aplikaci, zprávou sms, nebo na váš e-mail) a to převodem na účet 2202230364 / 2010 Fio banka, jako variabilní symbol uvádějte
vždy celé rodné číslo vašeho dítěte bez lomítka nebo přímo platbou v hotovosti v DS (bude vám vždy vystaven pokladní doklad).
Tento způsob platby je zpoplatněn částkou 10,-kč.

- Jste si vědom/a, že opakovaná neomluvená nepřítomnost mého dítěte v DS je důvodem k jeho vyřazení z DS.

- O změnách údajů uvedených v přihlášce / evidenčním listu dítěte budu DS neprodleně informovat.

- Zároveň svým podpisem potvrzuji, že jsem četl/a provozní řád DS, souhlasím s ním, budu ho dodržovat
a plnit veškeré své povinnosti vyplývající z výše uvedených dokumentů, uvědomuji si, že jeho porušování, nebo nedodržování
může vést k výpovědi smlouvy o poskytování služby péče o mé dítě v dětské skupině.

Čestně prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. 

V …………………………………………………………………….  dne ………………………………. 

Podpis ………………………………………. 

ŽÁDÁME RODIČE, ABY NÁS O VEŠKERÝCH ZMĚNÁCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH V PŘIHLÁŠCE NEPRODLENĚ INFORMOVALI. 
_______________________________________________________________________________________________ 
* nehodící se škrtněte

http://www.dsnoticky.cz/

