ŠKOLNÍ DOCHÁZKA ZÁJEMCE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Zájemce  je –  není osvobozen/a od povinné školní docházky od roku …………………….
odborem školství …………………………., v …………………………., ze dne …………………
Spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem SPC:  je –  není
adresa SPC:…………………………………………………………………………………………..
Navštěvuje školu (název): …………………………………………………………………………..
Ročník:

……………………………….

Navštěvoval/a školu:
Základní školu

……………………………………………………………………………….

Ve školním roce

……………………………….

Další vzdělání ……………………………………………………………………………………….
Ve školním roce

……………………………….

Prohlášení zájemce (zákonného zástupce/opatrovníka)
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl/a pravdivě. Jsem si vědom/a toho,
že nepravdivé údaje by měly za následek případné požadování náhrady vzniklé škody,
eventuálně i propuštění z pobytového zařízení poskytovatele.
Zpracování poskytnutých veškerých Vašich osobních údajů bude probíhat v souladu
s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů (Zákon č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů) a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů).
Osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonné povinnosti za účelem
poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí
některá ustanovení o sociálních službách, v platném znění, (zákon č. 372/2011 Sb.
o zdravotních službách, v platném znění, a to týkající se zdravotnické - ošetřovatelské
dokumentace).
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Byl/a jsem také poučen/a o tom, že:
 zpracovávané osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu
danou Směrnicí pro archivnictví a spisovou službu Domovů sociálních služeb Kadaň
a Mašťov, p.o., potažmo právními předpisy; po uplynutí této doby jsou osobní údaje
skartovány. Osobní údaje nezpracováváme déle, než je nezbytně nutné pro splnění
daného účelu;
 v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim
osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést
námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další
práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva můžete uplatnit
písemným podáním doručeným na adresu organizace;
 pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel
ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro
ochranu osobních údajů).

V………………dne…………………….

……………………………………………………
podpis zájemce (zákonného zástupce/opatrovníka
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