
                                                                                                

DĚTSKÁ SKUPINA LÁNY EMC  
LESNÍ 199, LÁNY 27061, IČ: 04293584 

 info@anglictinaprakticky.cz, tel 605259929  
 

 
 

Zpracování osobních údajů1 

Udělujete tímto souhlas dětské skupině v Lánech  EMC -ES -  provozovanou Cestou zpět , z. s. 

(dále jen „DS“), se sídlem  Lesní 199, Lány 27061 , IČ: 04293584 zapsané v obchodním 
rejstříku  vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 63270 (dále jen „Správce"), aby 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně 

osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

 

• jméno a příjmení 
• trvalé bydliště 

• telefonní číslo 

• údaj o zaměstnání 

• datum narození  

• datum nástupu a ukončení pobytu v DS 

• údaj o denní docházce dítěte prostřednictvím čipového systému 

Jméno a příjmení, trvalé bydliště, telefonní číslo, údaj o zaměstnání, datum nástupu a ukončení 

pobytu v DS a údaj o denní docházce dítěte prostřednictvím čipového systému je nutné 

zpracovat  v rámci zákona o DS. Dané údaje jsou uchovány dle zákona o DS.  

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas . Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, 

a to písemně na adresu: Lesní 199, Lány a nebo emailem na info@anglictinaprakticky.cz .  

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, tj. Stanislavou Mariašovou  a Pavlou 

Chwistkovou., osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat tito zpracovatelé: 

• Aperus s.r.o. , systém Webooker  

• MPSV 

• Další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací 

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

• vzít souhlas kdykoliv zpět 

• požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme 

• požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 

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

• požadovat po nás výmaz těchto údajů 

 
1Potvrzuje ten zákonný zástupce, který do DS předává informace o svém postavení na pracovním trhu.  
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• v případě pochybností a dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů 

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů se týká: 

Dítě: 

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

Datum narození: ……………………………………………………….. 

Trvalý pobyt: …………………………………………………………… 

Zákonný zástupce: 

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

Datum narození: ……………………………………………………….. 

Trvalý pobyt: …………………………………………………………… 

 

Podpis zákonného zástupce:  

 

Datum:  

 

 Převzal:  

 

Datum:  
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