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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  
DO DĚTSKÉHO KLUBU 
 
Na školní rok 2023/2024 
 

Údaje o dítěti 
Příjmení, Jméno  

Datum narození  

Bydliště dítěte  
 

 

Údaje o matce 
Příjmení, Jméno  

Adresa bydliště  
(pokud se liší  
od bydliště dítěte) 

 

Mobil  

Email  

 

Údaje o otci 
Příjmení, Jméno  

Adresa bydliště  
(pokud se liší  
od bydliště dítěte) 

 

Mobil  

Email  

 

Další informace o dítěti 
Má Vaše dítě nějaké  
dietní omezení/požadavky?  
 
 

 
 
 

Má Vaše dítě nějakou alergii?  
 

 
 
 

Má Vaše dítě nějaké speciální 
potřeby?  
 

 
 
 
 
 

 



Rodinné centrum Zajíček z.s.  Tel.: 605 275 820 
Pod Hřištěm 92  spackova@rczajicek.cz 
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Dítě bude navštěvovat Dětský klub Zajíček 
(V případě plné docházky, zaškrtněte prosím všechny dny/půldny.  
V případě dvoudenní docházky, zaškrtněte vybrané dny/půldny).  
V těchto dnech 

                  
              
            
 
 

 

 
 

 

Poznámka rodiče: 
 

 

 
Přihlášku prosím odevzdejte osobně v budově Rodinného centra Zajíček, tj. na adrese Pod Hřištěm 92, Zaječice – 
Pyšely, nebo zašlete na emailovou adresu spackova@rczajicek.cz. 
 
SOUHLAS  
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 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 volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“) jako zákonný zástupce uděluji tímto  
Rodinnému centru Zajíček z.s., se sídlem Pod Hřištěm 92, Zaječice, 251 67  Pyšely, IČ : 26563151, DIČ: CZ26563151 
souhlas ke shromažďování, zpracování a evidenci osobních údajů o mně a mém dítěti. 
Souhlasím se zpracováním následujících osobních údajů: 

- jméno a příjmení dítěte, které navštěvuje Rodinné centrum Zajíček z.s. 
- datum narození dítěte, které navštěvuje Rodinné centrum Zajíček z.s. 
- adresu místa pobytu dítěte, které navštěvuje Rodinné centrum Zajíček z.s. 
- údaje o speciálních potřebách dítěte, které jsou nezbytné pro řádnou péči o dítě, které navštěvuje Rodinné 

centrum Zajíček z.s. 
- jméno a příjmení rodičů dítěte, které navštěvuje Rodinné centrum Zajíček z.s. 
- adresu místa pobytu rodičů dítěte, které navštěvuje Rodinné centrum Zajíček z.s. 
- e-mailové a telefonické kontakty rodičů dítěte, které navštěvuje Rodinné centrum Zajíček z.s. 

Dále SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM* s pořízením fotografií/videozáznamů/audiozáznamů z akcí a jejich uveřejněním 
na webových stránkách www.rczajicek.cz, případně v marketingových materiálech, např. letácích. 
(*Zde, prosím, nehodící se škrtněte.)        

Prohlašuji, že poskytnutý souhlas je zcela svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný a že si jsem vědom(a) 
účelů, pro který budou mé osobní údaje zpracovány. 
Jsem si vědom/a, že mám právo přístupu ke svým osobním údajům a na jejich opravu, jakož i další práva vyplývající 
z Nařízení nebo jiných platných právních předpisů. Jsem oprávněn/a poskytnutý souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním 
souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho 
odvoláním.  
Pro přístup ke svým osobním údajům a pro odvolání svého souhlasu s jejich pracováním mohu kontaktovat 
předsedkyni spolku Ing. Mirku Durákovou prostřednictvím emailu durakova@rczajicek.cz 
 
Souhlasím s pravidelnou úhradou poplatků dle dohody, i v případě nemoci dítěte. 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ______________________________________ 
(hůlkovým písmem) 

Datum: ____________________________ Podpis: ________________________ 

   celý den 
7:30-17:30 

pouze 
dopoledne 
7:30-12:30 

Po   

Út   
St   
Čt   

Pá   

Den nástupu 

do RC Zajíček: 

 

http://www.rczajicek.cz/
mailto:info@brazdimskystatek.cz

