
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

 

Záloha na lyžařský výcvikový zájezd 2023 – 9. ročník 
(Horský hotel Brans, 26.2.–3.3.2023) 

 

 

Zálohu ve výši 6.700 Kč zaplaťte nejpozději do 17.02.2023! 
 

Zálohu je možné zaplatit: 
 

a) Žákem/rodiči v hotovosti řediteli školy/v kanceláři školy ihned po příchodu do školy do 10.02.2023 

(ve dnech 13.–17.02.2023 jsou jarní prázdniny). Obdržíte příjmový pokladní doklad. 

 c)  Bezhotovostním převodem na účet školy (doporučujeme). 

  číslo účtu    1422698319/0800 

  variabilní symbol XXXXXXX 

  zpráva pro příjemce Jméno Příjmení LVZ 2023 

 

 
 

Zlín 17.01.2023 Mgr. Iva Kočendová, vedoucí LVZ,  

 Mgr. Miroslav Nejezchleba, ředitel školy 
                                 

         NÁVRATKA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů – LVZ 2023, 9. ročník 

 
Jako zákonný zástupce žáka Jméno Příjmení, třída IX. X, rok narození XXXX, dávám svůj souhlas 

ve smyslu čl. 4 bod 2 a 11 Obecného nařízení EU č. 2016/679, základní škole jako správci osobních 

údajů (Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace, adresa Štefánikova 2514, 

760 01 Zlín) ke zpracování vybraných osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, 

třída) pro lyžařský výcvikový zájezd.  

 

Souhlas uděluji na dobu lyžařského výcvikového zájezdu ve dnech 26.02.–03.03.2023. Souhlas 

bude uložen po dobu dalších 3 let po ukončení lyžařského výcvikového zájezdu z důvodu 

případných kontrol či sporů (podle § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů). 
 
 

 

Ve Zlíně dne………………… 

 

 …………………………………………………………..……… 

 Jméno, příjmení (čitelně) a podpis zákonného zástupce  
 

Další informace: 
Souhlas můžete kdykoliv odvolat, požadovat výmaz a opravu osobních údajů, a to e-mailem, telefonicky či dopisem 

předaným či zaslaným základní škole. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost použití osobních údajů do doby 

tohoto odvolání. Zákonný zástupce má právo na přístup k údajům a pořízení kopie zpracovávaných osobních 

údajů, na informace o způsobu jejich zpracování. Může požadovat omezení zpracování, proti zpracování pro 

vnitřní účely může podat námitku, dále může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti o 

zpracování osobních údajů najdete na webových stránkách školy www.9zszlin.cz. 

 

http://www.9zszlin.cz/

