ÚDAJE POTREBNÉ NA ZÁPIS DIEŤAŤA DO PRVÉHO ROČNÍKA ZŠ
Základné údaje dieťaťa
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia: 
Adresa trvalého pobytu:
Adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť: 
Národnosť:
Údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa
Otec
Meno a priezvisko:
Email:
Telefónne číslo:
Adresa trvalého pobytu: 
Kontakt na účely komunikácie:
Matka
Meno a priezvisko:
Email:
Telefónne číslo:
Adresa trvalého pobytu: 
Kontakt na účely komunikácie:


Ďalšie informácie  
Navštevovalo dieťa materskú školu (ak áno, uveďte názov školy):
Voliteľný predmet dieťaťa:  Etická výchova  –  Náboženská výchova/Náboženstvo*
Školský klub detí (ŠKD):  Mám záujem  –  Nemám záujem*
Stravovanie v  školskej jedálni:  Mám záujem  –  Nemám záujem*
Má dieťa alergiu, chorobu alebo inú diagnózu, o  ktorej by mala škola vedieť?*
Má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby? Ak áno, aké?*
Uvažujete o  odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky?  Áno  –  Nie*
Adresát korešpondencie: Otec  –  Matka  –  Obaja*
Žijú rodičia v  spoločnej domácnosti?  Áno  –  Nie*
Spôsob prevzatia rozhodnutia:
V ................................dňa .....................
	                               ................................................................................
	                                 podpisy zákonných zástupcov dieťaťa
* nehodiace sa prečiarknuť
Prehlásenie prevádzkovateľa Základná škola, Zbehy 661, so sídlom Zbehy 661, 95142, IČO: 37865358: 
Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov. 
Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-13226 
Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. 
Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona. 
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie. 
„Pred odoslaním formulára / prihlášky si, prosím, pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.   
        Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil / oboznámila so všetkými informáciami, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.„


