PŘIHLÁŠKA
DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY MARCHÉ
V souvislosti přihláškou do Základní školy Marché budeme zpracovávat osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme za
účelem provedení přijímacího řízení do základní školy a uzavření Smlouvy o vzdělávání. Poskytnutí údajů je dobrovolné,
avšak bez nich nemůžeme provést zápis vašeho dítěte do naší školy. Více o zpracování údajů příloze přihlášky.

ÚDAJE O DÍTĚTI
Jméno a příjmení dítěte:
Rodné číslo dítěte:
Adresa bydliště dítěte:
Rodný jazyk:

| Znalost češtiny (není-li rodným jazykem):

Znalost angličtiny:
Současná MŠ / ZŠ a ročník:
ÚDAJE O RODIČÍCH
MATKA - jméno, příjmení, titul:
E-mail:

Telefon:

Povolání:
OTEC - jméno, příjmení, titul:
E-mail:
Povolání:
Adresa bydliště rodičů
pokud se liší od dítěte:

Telefon:

Proč jste se rozhodli přihlásit dítě do naší školy?

Jaké činnosti Vaše dítě s oblibou dělá a co dělá nerado?

Jaký má Vaše dítě temperament?

Zdravotní omezení, nemoci, alergie?

Kde vidíte své dítě za 5 let a jakou máte představu o jeho cestě k dosažení cíle?

Přihlášku (obě strany), prosíme, doručte e-mailem s elektronickým podpisem, datovou schránkou školy 8ur4jge, poštou na adresu sídla školy - K trnkám 6, 143 00 Praha 4 nebo osobně po předchozí domluvě vedení
školy. Veškeré údaje jsou důvěrné a nejsou jakkoli zveřejňovány.

Žádáme o přijetí dítěte do .............. ročníku Základní školy Marché od školního roku .................................... .

Podpis obou rodičů: ...........................................................................................................................................

V Praze dne: ……………………………………………………………

Příloha přihlášky Základní školy Marché

Informace o zpracování osobních údajů
V souvislosti přihláškou do naší Základní školy Marché budeme zpracovávat osobní údaje.
Správce
Za zpracování osobních údajů odpovídá naše škola Základní škola Marché s.r.o., IČ: 04101383, se sídlem:
K trnkám 2135/6, Modřany, 143 00 Praha 4 jako správce osobních údajů. Kontaktní telefon: 608441344,
kontaktní email: zs@marche.cz.
Subjekty osobních údajů
Zpracováváme osobní údaje dítěte a zákonných zástupců dítěte.
Osobní údaje
Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:
- Údaje uvedené na přihlášce: identifikační údaje, informace o jazykové vybavenosti a motivech přihlášení
dítěte do naší školy;
- Údaje vzniklé v průběhu přijímacího řízení: zejména naše poznámky a komunikace;
- Údaje související s rozhodnutím o žádosti o přijetí do naší základní školy.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak bez nich nemůžeme provést zápis vašeho dítěte do naší školy.
Účely zpracování
Osobní údaje zpracováváme za účelem provedení přijímacího řízení do základní školy a uzavření Smlouvy
o vzdělávání. Právním důvodem zpracování je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na
žádost tohoto subjektu údajů a dodržení právních povinností, které vyplývají ze školských a archivnických
právních předpisů. Z důvodu právní obrany archivujeme osobní údaje na základě oprávněného zájmu.
Doba uchování
Údaje uchováváme po dobu 3 let od uzavření přijímacího řízení, ledaže nám právním předpisy nařizují delší
dobu uchování.
Přístup k osobním údajům
Osobní údaje můžeme zpracovávat prostřednictvím zpracovatelů, kteří s námi mají uzavřenou Smlouvu
o zpracování osobních údajů. Osobní údaje nepředáváme jiným správcům. Výjimku může tvořit písemná
korespondence, kdy zásilky dáváme k přepravě třetím osobám.
Vaše práva
Máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními údaji
a umožnili vám přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme.
Stejně tak můžete požádat o výmaz či opravu nepřesných či neúplných osobních údajů. V situacích
předvídaných právní úpravou zakotvenou v GDPR máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás
týkají, nebo na omezení jejich zpracování, na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti
zpracování osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu.
Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme.
Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky.

