ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ VĚCNÉHO DARU OD WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., ZA ÚČELEM
ZAJIŠTĚNÍ DISTANČNÍ VÝUKY ŽÁKA ZŠ
Vážení,
dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí IT vybavení pro mého/mou syna/dceru
__________________________________ narozeného / narozené ____. ____. ____________, bydlištěm
_________________________________________________, který/á dochází do ____. třídy na základní škole
____________________________________________________, a to za účelem zajištění podmínek pro zavedenou
distanční výuku a pro rozvoj a zkvalitnění školního vzdělávání mého/mé, syna/dcery.
Popis naší situace:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Prohlašuji, že mému/mé synovi/dceři zajistím další potřebné podmínky pro distanční výuku jako např. aktivního
internetové připojení, tak, aby se mohl/a distanční výuky účastnit a budu ho/ji v distanční výuce i v rozvoji
vzdělávání podporovat. Dále prohlašuji, že můj/má syn/dcera bude dodržovat pravidla distanční výuky stanovená
základní školou a že v případě, že se nebude moci výjimečně distanční výuky účastnit, bude řádně omluven/a.
Jméno, příjmení rodiče: _________________________________________________________________________
Datum narození:________________ Telefonní kontakt: _________________ Email: _________________________
Bytem: ______________________________________________________________________________________
V _________________ dne _____________

_______________________________
podpis rodiče

SOUHLAS RODIČE S NAKLÁDÁNÍM S OSOBNÍMI ÚDAJI
Já ____________________________ jakožto zákonný zástupce uděluji tímto obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,
se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 24231509 souhlas se zpracováním osobních údajů mého/mé, syna/dcery
________________________
narozeného
/
narozené
____.
____.
________,
bydlištěm
________________________________________________,
který/á
dochází
do
____.
třídy
na
základní
škole
___________________________________________________, pro účely projektu „IT pro děti“, tedy pro účely případného poskytnutí a
přijetí věcného daru IT vybavení od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. za účelem zajištění distanční výuky a
rozvoje a zkvalitnění jeho/jejího školního vzdělávání. Tímto beru na vědomí, že obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
před samotným poskytnutím daru ověří údaje mé dcery/syna u příslušné základní školy, k čemuž tímto uděluji souhlas. Osobní údaje mohou
být poskytnuty i ostatním partnerům projektu za účelem realizace projektu „IT pro děti“, to vždy pouze v nezbytném rozsahu k dosažení
účelu jejich poskytnutí (poskytnutí technické podpory apod.) Osobní údaje nebudou použity k žádnému jinému účelu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů jsem oprávněn kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování před odvoláním
souhlasu. V případě, že bude souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán, beru na vědomí, že obecně prospěšná společnost WOMEN
FOR WOMEN, o. p. s. již nebude moci tento věcný dar pro mého/mou, syna/dceru poskytnout.
Další informace ohledně zpracování osobních údajů v rámci projektu IT pro děti naleznete na webových
stránkách ………………………………………………………..
V ______________ dne ________________ 2020

Potvrzení ze základní školy:
V ________________ dne ____________ 2020

______________________________________
podpis rodiče

_______________________________
razítko a podpis

