Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639,
příspěvková organizace

PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ
Obor………………………….Studijní zaměření……………………………... Školní rok........................
(hudební, taneční, výtvarný)

(např. Hra na klavír, housle, trubku...)

Jméno a příjmení
žáka/žákyně:
(dále jen „subjekt údajů“)
Datum narození:
Místo narození:

Rodné číslo:

Adresa:

Od 1. 9.20……

PSČ:

Státní občanství:
Tel. zletilého žáka:

bude žákem/žákyní školy (MŠ, ZŠ, SŠ):
Žák/žákyně je – není zdravotně způsobilý/á

……………………………………………………………………………..

ke studiu v základní umělecké škole
(nehodící se škrtněte)

Třída: .......................................................................
1. zákonný zástupce žáka:

Jméno a příjmení

2. zákonný zástupce žáka:

Jméno a příjmení

…………………………………………………………………..………..

…………………………………………………………………………....

Adresa …………………………………………………………………..

Adresa …………………………………………………………..………

Telefon ………………………………………………………………....

Telefon …………………………………………………………………..

Email ……………………………………………………………………..

Email ……………………………………………………………………..

Žák zařazen do ………………………………………..…... od ........................................ ………………………….………………………………
podpis ředitelky školy

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém
vzdělávání v platném znění a aktuálně platný školní řád.
Souhlasím, aby můj syn / dcera docházel/a během studia v ZUŠ Vítkov do mimořádných a náhradních hodin,
zkoušek na soutěže, koncerty nebo jiná veřejná vystoupení v termínech domluvených s vyučujícím. Souhlas se
vztahuje i na zkoušky, které se konají mimo budovu školy.
Seznámil/a jsem se Školním vzdělávacím programem ZUŠ Vítkov a Školním řádem ZUŠ Vítkov, které jsou
zveřejněny ve vstupních prostorách školy nebo na webových stránkách www.zus-vitkov.cz .
Úvodní informace
Svým podpisem stvrzuji, že mne Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace,
IČO 47813598, se sídlem Lidická 639, Vítkov jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) informoval
o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních
údajů“), na základě kterých správce v souvislosti s mým studiem, které probíhá u správce (dále jen „studium“),
nakládá s mými osobními údaji.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
udělený ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas Základní umělecké škole, Vítkov, Lidická 639,
příspěvková organizace, IČ 47813598 jako správci osobních údajů (dále jen „správce“) se zpracováváním osobních
údajů za účelem (vybrané účely zaškrtněte křížkem):
 prezentací studijních výsledků subjektů údajů (žáků) na veřejnosti
 pořizování fotografií a videozáznamů při činnostech, které souvisejí se studiem
 prezentace činnosti správce a subjektu údajů (v souvislosti se studiem) v tisku, rozhlasu, televizi, na
webových a facebookových stránkách
 organizace zahraničních a tuzemských výjezdů, pracovních soustředění, zajištění ubytování při těchto
akcích
Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány v rozsahu: jméno (popřípadě jména), příjmení, adresa bydliště,
telefon, e-mail, podoba, údaj o ročníku studia, údaj o věku.
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány po dobu studia v Základní umělecké škole, Vítkov, Lidická 639,
příspěvková organizace.
Informace o případných příjemcích a úmyslu předat informace
Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení
primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. Takovéto subjekty správce zavazuje k ochraně osobních údajů
za stejných podmínek a ke zpracováním v souladu s tímto uděleným souhlasem (propagace, soutěže, přehlídky,
festivaly, zahraniční výjezdy, pracovní soustředění, SRPŠ).
Správce je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a po výše uvedenou dobu
nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně 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).
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že mám právo:
 souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu,
 přístupu k těmto údajů a právo na jejich opravu,
 na omezení zpracování, blokování nesprávných osobních údajů,
 vznést námitku proti zpracování,
 na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou
legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.
Tato svá práva mohu uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů nebo přímo u správce:
 osobně na podatelně
 elektronicky prostřednictvím datové schránky
 e-mailem s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou
uznávanou v ČR.
Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů i správce jsou k dispozici na webových stránkách:
www.zus-vitkov.cz.
Správce poskytuje kopii zpracovávaných osobních údajů zdarma. Za zjevně nedůvodnou žádost bude požadována
žádost, je-li týmž podána opakovaně. V takovém případě uloží za zpracování žádosti žáka/zákonného zástupce
přiměřený poplatek nebo žádosti odmítne vyhovět.
Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních
údajů, má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V………………………………….. .dne…………………….……....

.....……………………………………………………
podpis zletilého žáka

…….………………………………………………..
podpis zákonného zástupce

