
 

 

Žádost zákonného zástupce o uvolnění z družiny v případě neočekávaných událostí 

Režim odchodu mého dítěte z družiny jsem stanovil/a a naplánoval/a v přihlášce do družiny nebo       

v dokumentu „družináček“. V případě neočekávaných a neplánovaných událostí, které mohou nastat 

v průběhu školního roku, a které nebudu moci předpokládat v době, kdy bych mohl/a odchod svého 

dítěte zapsat do družináčku, žádám o uvolnění mého dítěte na základě zprávy SMS zaslané z mého 

telefonního čísla (uvedeno níže v tabulce) na telefonní číslo xxx xxx xxx nebo z mé mailové adresy 

(uvedené níže v tabulce) zaslané na mailovou adresu xxxxxxxx@gtmskola.cz  

Na základě této žádosti bude dítě uvolněno po přijetí zprávy nebo předáno osobě, která bude 

uvolněna v takto zaslané zprávě.  

Jsem si vědom/a veškerých rizik, které postupuji s ohledem na bezpečí mého dítěte a prohlašuji, že 

při uvolnění dítěte na základě takto zaslané zprávy za něho přebírám plnou zodpovědnost. 

Uděluji tímto souhlas Základní škole německo-českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna, 

o.p.s., se sídlem Střížkovská 32/27, 18000 Praha 8, IČ: 25741497 (dále jen „Správce“) ve smyslu 

nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) ke zpracovávání 

mých osobních údajů v rozsahu: emailová adresa,  a to za účelem a v souladu s uvolněním mého 

dítěte. Souhlas poskytuji po dobu docházky dítěte nebo do odvolání souhlasu. S výše uvedeným 

zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu 

nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Informace o nakládání s osobními údaji jsou k dispozici 

podrobně zde: http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/ochrana-osobnich-udaju-gdpr. Potvrzuji, že 

jsem byl/byla poučen/poučena o svých právech, zejména o právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i 

bez udání důvodu.  

 

Jméno dítěte: ________________________________________ 

Jméno zákonného zástupce 
Telefonní číslo, ze 
kterého budu posílat SMS 

E-mailová adresa, ze které budu odesílat 
zprávu 

   

   

 

 

Podpis zákonných zástupců __________________________________________________________ 

 

Tel.: 222 262 133, fax: 283 882 581, e-mail: gtm@gtmskola.cz, www.gtmskola.cz 

IČO: 25741497, č. ú. 2000001731/8040 u Oberbank AG, Praha. 

O.p.s. je vedená Městským soudem v Praze v rejstříku obecně prospěšných společností, oddíl O, vložka 102 

http://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.%C2%A0

