
Dětský klub Skřítek Hrajánek 

Rodinné centrum Společný stůl, z.s. 

Na Sadech 19, České Budějovice 3, 370 01 

IČO: 087 72 801 

Přihláška do Rodinného centra Společný stůl, z.s. 

 

Osobní údaje o dítěti 

Jméno a příjmení: ….……………………………………………………………………… 

Datum narození: ……………                  Zdravotní pojišťovna: ………          

Bydliště: …………………………………………………………………………….……. 

Omezení: …………………………………………………………………………………… 

Alergie: …..…………………………………………………………………………………… 

Jiná sdělení:    …………………………………………………………………………………. 

Osobní údaje o zákonném zástupci 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………… 

Bydliště:      …………………………………………………………………………………… 

Č. OP: ………..…………. Email:…………………… telefon: ……………………………….. 

  

Osoby oprávněné k vyzvedávání dítěte 

Jméno a příjmení:   ………………………………………………………………………..…… 

vztah k dítěti:   ……………………………             telefon: ……………………………….. 

Jméno a příjmení………………………………………………………………………..…… 



vztah k dítěti:   ……………………………             telefon: ……………………………….. 

Jméno a příjmení………………………………………………………………………..…… 

vztah k dítěti:   ……………………………             telefon: ……………………………….. 

Jméno a příjmení………………………………………………………………………..…… 

vztah k dítěti:   ……………………………             telefon: ……………………………….. 

Jméno a příjmení………………………………………………………………………..…… 

vztah k dítěti:   ……………………………             telefon: ……………………………….. 

  

Ochrana osobních údajů  

Správcem osobních údajů je Rodinné centrum Společný stůl, z.s., 

 Na Sadech 19, Č. Budějovice 370 01, IČO 087 72 801, kontaktní údaje uvedeny 

níže. Osobní údaje dítěte a jeho zákonného zástupce uvedené v přihlášce budou 

zpracovávány po dobu jednoho roku ode dne jejich poskytnutí či pořízení za 

účelem pobytu dítěte v Rodinném centru Společný stůl, z.s., ochrany jeho zdraví a 

osobních věcí, k objasňování okolností pobytu dítěte v případě stížností a pro 

potřeby různých dotačních řízení a jejich následné kontrole. Právním základem 

zpracování je přihláška do Rodinného centra Společný stůl, z.s. a oprávněný zájem 

Rodinného centra Společný stůl, z.s., neboť osobní údaje jsou nutné k vyřízení 

případných stížností týkajících se pobytu dítěte a pro potřeby různých dotačních 

řízení a jejich následné kontrole. Údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. 

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro poskytnutí služby a bez nich nelze 

umístit dítě do Rodinného centra Společný stůl, z.s.. Máte právo na přístup k 

osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich 

zpracování a právo na jejich přenositelnost. Máte právo vznést námitku proti 

zpracování osobních údajů. Práva lze uplatnit přímo u předsedkyně spolku 

Rodinné centrum Společný stůl, z.s.. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro 

ochranu osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje uvedeny na stránkách 

www.uoou.cz.  

www.uoou.cz


  

Souhlasím se zveřejňováním obrazových a zvukových materiálů (fotografie, videa 

apod.) týkajících se mého dítěte za účelem prezentace, na webových stránkách, 

facebooku a v písemných materiálech sloužícím k jeho prezentaci, propagaci a pro 

potřeby různých dotačních řízení a jejich následné kontrole.   

ANO / Ne            (nehodící škrtněte). 

Podpisem této listiny potvrzuji, že jsem četl /a a souhlasím s Provozním řádem 

Rodinného centra Společný stůl, z.s., v platném znění k datu podpisu této 

přihlášky a zavazuji se, že budu plnit své povinnosti vyplývající z výše uvedených 

dokumentů, jakožto zákonný zástupce dítěte.  

V Českých Budějovicích dne: ……………………… 

 ………………………………………………… 

                                 Podpis zákonného zástupce 

 


