
 

 
POVĚŘENÍ K VYZVEDÁVÁNÍ ÚČASTNÍKA ŠKOLNÍ DRUŽINY 

V souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákona předpisů, který upravuje rodičovskou zodpovědnost, a v návaznosti na zákon č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v přímé 

souvislosti s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Jméno příjmení účastníka: 

 

Datum narození účastníka: 

Pověřená osoba 

Jméno a příjmení Místo trvalého pobytu Telefonní kontakt 
Pověření platí 

(zakřížkujte)* 

  

 a)     b)    c) 

□   □   □ 

  

 a)     b)    c) 

□   □   □ 

  

 a)     b)    c) 

□   □   □ 

  

 a)     b)    c) 

□   □   □ 

  

 a)     b)    c) 

□   □   □ 

  

 a)     b)    c) 

□   □   □ 

  

 a)     b)    c) 

□   □   □ 

  

 a)     b)    c) 

□   □   □ 

  

 a)     b)    c) 

□   □   □ 

* Pověření platí  

a) na celou dobu docházky dítěte do ŠD 

b) na školní rok 

c) od ………………………do………………………… 

od ………………………do………………………… 

od ………………………do…………………………       
 

Poučení  

Zákonný zástupce srozuměn, že od převzetí výše uvedeného dítěte, přebírá veškerou odpovědnost za dítě jím pověřená osoba. Zaměstnanci ŠD 

neodpovídají za bezpečnost dítěte a ochranu jeho zdraví po předání pověřené osobě. Zákonní zástupci zajistí, aby pověřené osoby byly poučeny o 

dodržování pokynů o přivádění a odvádění dětí do ŠD. Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že pedagogický pracovník, je oprávněn prověřit 

uvedené údaje na pověření. Pokud pověřená osoba odmítne součinnost při kontrole jeho osobních údajů, nebude dítě předáno. V případě, že 

pověřenou osobou, je osoba nezletilá, zákonný zástupce prohlašuje, že právní jednání vyzvednutí dítěte ze ŠD, k němuž nezletilou osobu pověřil, je 

přiměřený jeho rozumové, mravní a volní vyspělosti. 

Zákonný zástupce bere na vědomí, že ŠKOLA, jakožto správce údajů, zpracovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců pro účely školního 

vzdělávání. Osobní údaje zpracováváme v souladu s požadavky 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 v rozsahu 

nezbytném pro plnění našich zákonných povinností. Osobní údaje zpracováváme po dobu odpovídající stanoveným účelům zpracování. Bližší 

informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na  

www.zernosecka.cz 

 

V                         dne 

Jméno, příjmení zákonného zástupce:                                                  

Podpis zákonného zástupce: 



 

INFORMOVANÝ SOUHLAS  

SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Pověřená osoba zmocněná zákonným zástupcem účastníka ŠD 

 

jméno a příjmení účastníka: 

 

datum narození účastníka: 

 

 k jeho vyzvedávání ze školského zařízení, uděluje tímto souhlas Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3 se sídlem 

Žernosecká 3/1597, 182 00, Praha 8 - Kobylisy (dále jen „Správce“) ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

2016/679 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 - dále jen „GDPR“) ke zpracovávání osobních 

údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a telefonní kontakt a to za účelem evidence zmocnění 

k vyzvedávání výše uvedeného dítěte. Souhlas poskytuje po dobu docházky dítěte nebo do odvolání souhlasu.  

Potvrzuje, že byl/byla poučen/poučena o svých právech, zejména o právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání 

důvodu.  

 

Podle GDPR má subjekt údajů dále právo: 

- požadovat informaci, jaké osobní údaje správce zpracovává, 

- požádat o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů, 

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

- podat stížnost dozorovému úřadu. 

 

Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.zernosecka.cz 

 

Pověřená osoba 

 Jméno a příjmení Datum narození 
Datum podpisu 

informovaného souhlasu 

Podpis informovaného 

souhlasu 

    

    

    

    

    

    

    

    

    


