PŘIHLÁŠKA DO LESNÍHO KLUBU NA MECHU
Ahoj kamaráde, zdravíme tě z lesního klubu Na Mechu. Tohle je přihláška, kterou
potřebujeme vyplnit a založit si ji, abychom o Tobě věděli všechny důležité informace.
S vyplněním přihlášky Ti pomůže maminka nebo tatínek a něco třeba budeš vědět sám. Je to
pro nás důležité.

Jaké je Tvé jméno a příjmení? …………………………………………………………….
Kde bydlíš? – adresa:

Kdy a kde ses narodil?
Tvoje rodné číslo:

………………………………………………………………
……………………………………………………………….

……………………………….Státní občanství:……………………

Tvoje zdravotní pojišťovna: …………………………Tvůj mateřský jazyk:………………..
Jméno a příjmení tvojí mámy: ………………………………………………………………
Kde bydlí tvoje máma - adresa:………………………………………………………………
Telefon na mámu a její e-mail:……………………………………………………………….
Jméno a příjmení tvého táty:………………………………………………………………..
Kde bydlí tvůj táta – adresa:………………………………………………………………….
.
Telefon na tátu a jeho e-mail:…………………………………………………………………
Máš nějaké alergie? ………………………………………………………………………….
Bereš pravidelně nějaké léky? ………………………………………………………………
Je něco důležitého, co by měli průvodci vědět o Tvém zdravotním
stavu?……………………………………....................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Kromě rodičů mě může ze školky vyzvedávat:
KDO (babička, děda, teta)

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

TELEFON

Do lesního klubu chci chodit:
 Celý týden (5 dní – pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek)
 Tři dny v týdnu (3 dny – pondělí, úterý, středa)
Prohlášení mámy a táty:



Jako zákonný zástupce uděluji v souladu s čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů, který vstoupil v účinnost 25. 5. 2018 (dále jen
„GDPR“) souhlas spolku Na Mechu (dále jen „spolek“, provozující Lesní klub Na Mechu) ke
zpracování osobních údajů mého dítěte.
Souhlasím se zpracováním údajů, jež jsem uvedl(a) v přihlášce svého dítěte k navštěvování
Lesního klubu Na Mechu (jméno, příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovna, adresa
bydliště a informace o zdravotním stavu dítěte) pro administrativní účely a vnitřní potřeby
spolku.



Souhlasím se zpracováním fotografie mého dítěte pro vnitřní potřeby spolku (cedulky na
ramínkách a věšácích).



Souhlasím se zpracováním kontaktních údajů mé osoby pro vnitřní potřeby spolku a to včetně
mého telefonního čísla



Souhlasím se zpracováním mé e-mailové adresy za účelem zasílání informací.
Výše udělené souhlasy uděluji pro celé období docházení mého dítěte do Lesního klubu Na
Mechu. Zároveň prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje poskytuji dobrovolně a jsem si
vědom(a) svých práv, zejména práv na informace a práva tento souhlas kdykoliv odvolat, a to
i bez udání důvodu, dále práva na přístup k těmto údajům, práva na jejich opravu a výmaz.
Na závěr – chceš nám něco důležitého říct?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Děkujeme Tobě i Tvým rodičům za vyplnění přihlášky a posíláme omalovánku našeho loga

