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PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
o zdravotním stavu dítěte k výuce plavání
Prohlašuji, že i podle posledního záznamu lékaře ve zdravotní dokumentaci dítěte je
dítě……………………………………nar. …………………………………………
bydliště……………………………………………………………………………..
schopno zúčastnit se plavecké výuky organizované školou ve školním roce 2019/2020.
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči změnu režimu, dítě nejeví
známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření.
Není mi též známo, že by dítě mělo zdravotní komplikace (např. srdeční vada apod.), které by vylučovaly
fyzickou zátěž spojenou s výukou plavání.
Jsem si vědom (a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Nařízení GDPR), uděluji škole souhlas se
zpracováním osobních údajů mých a dále mého dítěte, a to ohledně všech osobních údajů (i údajů zvláštní
kategorie – citlivé osobní údaje) nezbytných pro účely výuky plavání.
Beru na vědomí, že podmínkou možnosti účastnit se výuky plavání je nezbytné výše uvedené osobní údaje
zpracovávat dle příslušných právních předpisů. Beru na vědomí, že zpracování výše uvedených osobních údajů
je prováděno školou, avšak příjemci či zpracovateli výše uvedených osobních údajů mohou být i další osoby či
subjekty, a to zejména orgány veřejné moci dle příslušných právních předpisů. Byl/a jsem poučen/a o svých
právech, zejména využít svého práva na přístup, opravu, výmaz osobních údajů, včetně možnosti podat žádost o
omezení zpracování osobních údajů, vznést námitku proti zpracování či podat stížnost na zpracování osobních
údajů.
V ………………………………… dne……………………………..
Podpis zákonného zástupce dítěte

…………………………………………………………….

