Přihláška do zájmového kroužku Walda – pro děti bez družiny
školní rok 2019/2020
Souhlasíme s tím, aby naše dítě navštěvovalo níže zájmový kroužek Walda – pro děti bez družiny a uhradíme za něj cenu
dle přehledu kroužků na stránce spolek.waldorfpardubice.cz/zajmove-krouzky/ nebo dle individuální dohody s lektorem.
Bereme na vědomí, že lektor vykonává dozor nad nezletilými účastníky po dobu časově vymezenou pro příslušný kroužek
včetně 5 minut před zahájením a 5 minut po skončení kroužku.

Dítě
Příjmení, jméno

Adresa bydliště

Datum narození

Upozornění na zdravotní omezení

Třída

E-mail

Matka

Otec

Příjmení, jméno

Příjmení, jméno

Telefon domů

Telefon domů

Telefon do zaměstnání

Telefon do zaměstnání

E-mail

E-mail

Záznamy o propouštění dítěte
Den

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Hodina

Změna
od:

Změna
od:

Změna
od:

Poznámka a upřesnění
(zda bude dítě odcházet samo nebo v doprovodu rodičů)

Poznámka

Informace o zpracování osobních údajů. Spolek pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích z.s., Gorkého 867, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 60156031, zapsaný : Spisová značka L 676 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové jakožto
správce osobních údajů (dále jen “Spolek”), tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů uvedených v tomto
dokumentu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 a dalšími platnými právními předpisy a úpravami.
Svým podpisem za osobními údaji udělujete souhlas Spolku se zpracováním osobních údajů za účelem evidence a kontaktování
v rozsahu: Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa bydliště, Telefon, Email a případně další uvedené. Vaše osobní údaje a
údaje dítěte nebudou předávány žádným třetím osobám. Souhlas je platný do konce roku 2021. Po vypršení platnosti bude
přihláška s osobními údaji archivována v sídle spolku. Souhlas s poskytnutím vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat
zasláním žádosti na adresu sídla Spolku.

Dne……..…………..………..………..

Podpis zákonného zástupce……………………………………..…………………..
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