
PŘIHLÁŠKA
DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TOUŽIM, p.o.

Obor: hudební

Hlavní předmět:

Jméno a příjmení žáka / žákyně:

Datum a místo narození: Rodné číslo*:

Místo trvalého pobytu: Státní občanství:

Údaje O zdravotní způsobilosti, které by mohly mít vliv na
vzdělávání v ZUŠ.*

Je žákem / žákyní - školy, třídy (adresa):

Tel.: @: dat.schr.:

Vzdělání v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhláškou 71/2005 Sb., o základním
uměleckém vzdělávání, školním řádem a Školním vzdělávacím programem. Žák může ukončit
studium odhlášením zákonným zástupcem v pololetí nebo na konci školního roku.
Úplata za vzdělání v Základní umělecké škole Toužim, p.o. je určena na: 1 500 ,- Kč za školní rok.

1. Školné lze hradit:

● měsíčně (do 20. dne v měsíci)

● pololetně (do 31.11. za 1.pololetí, do 30.4. za 2.pololetí)

● ročně (do 20.12.)

2. Školné lze hradit:

● hotově řediteli školy

● elektronicky

3. V případě neuhrazení školného dochází ke třem upomenutí.

Pokud nedojde během upomenutí k úhradě dlužné částky, žák je k pololetí vyloučen, přičemž

vzniklý dluh je vymáhán skrze justiční řízení.

*údaje k datu přijetí žáka

V Toužimi dne:

podpis zákonného zástupce nezletilého žáka

podpis zletilého žáka

Souhlas se zpracováním osobních údajů................................................................................



INFORMOVANÝ SOUHLAS

Já,...................................................., jakožto zákonný zástupce své(ho) dcery/syna
........................................................, narozené/ho. ................................,

dávám svůj souhlas ke zpracování osobních údajů Základní umělecké
škole, příspěvkové organizaci (dále jen "škole")

se sídlem: Plzeňská 395, 364 01 Toužim
zastoupené: ředitelem školy
IČ: 66361974
Tel.: +420 739 245 246, e-mail: reditel@zustouzim.cz
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále GDPR).
Svůj souhlas poskytuji výhradně pro zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro níže uvedený
účel, v uvedeném rozsahu a po uvedenou dobu:

1. Pro účel využití v propagačních materiálech školy, na www stránkách školy
souhlasím / nesouhlasím s pořizováním, ukládáním a zveřejňováním fotografií
dítěte.

2. Pro účel pořádání školních a mimoškolních akcí (výlety, exkurze, výstavy, koncerty)
souhlasím / nesouhlasím se zpracováním osobních údajů dítěte – jméno,
příjmení, rok narození a telefonní číslo.

3. Pro účel využití v propagačních materiálech školy, na www stránkách školy
souhlasím / nesouhlasím* s pořizováním, ukládáním a zveřejňováním
audiovizuálních záznamů dítěte.

4. pro účely eventuální distanční výuky souhlasím / nesouhlasím* s uložením
telefonních čísel a e-mailových adres zákonných zástupců a dítěte.

Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole.

Škola, jako správce uvedených osobních údajů prohlašuje, že má zavedená veškerá technická a
organizační opatření pro zajištění ochrany a bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, zejména před
neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou, v
souladu s požadavky GDPR.

Zákonný zástupce byl poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i
bez udání důvodu a že toto odvolání je potřebné provést písemnou formou u správce osobních údajů,
kterému souhlas udělil. Zákonný zástupce byl poučen o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich
opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje
byly zpracování a k jakému účelu.

Zákonný zástupce byl poučen o tom, že pokud zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování
svěřených osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů
(dítěte), nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může požádat správce osobních údajů o vysvětlení, požadovat, aby správce neprodleně
odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění
nebo likvidaci osobních údajů.

V Toužimi dne ......................... Podpis: ……………………………………………


