Potvrzení o zapojení do projektu OP PMP

Identifikace zákonného zástupce
Jméno a příjmení:
Datum narození:

Mám zájem o zapojení dítěte do projektu „Obědy do škol“1:

ANO

NE

Podpis:

………………………………………….

Datum:

………………………………………….

Pokud máte zájem o zapojení dítěte, vyplňte prosím následující část potvrzení.
Identifikace dítěte
Jméno a příjmení:
Datum narození:

Identifikace školy (MŠ/ZŠ)
Název, adresa, RED IZO:
(dle tabulky škol pro ověření
způsobilosti dětí)

Svým podpisem níže stvrzuji, že mi byl předán materiál Informace o zařazení dítěte do projektu
Obědy do škol (dále jen Projekt) označený jako informační leták, kde naleznu bližší údaje o účasti
v Projektu hrazeného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (dále jen
„OP PMP“).
Tímto sděluji, že mám o využití možnosti specifikované v informačním letáku zájem a zároveň
tímto zmocňuji Úřad práce ČR k tomu, aby informaci o mém zájmu o zapojení do Projektu, včetně
1

Nehodící se škrtněte

1

údaje o podpořeném dítěti (v rozsahu jméno, příjmení, jméno zákonného zástupce a datum
narození) předal prostřednictvím krajského úřadu školce/škole, v níž bude hrazeno dítěti stravné.
Zároveň beru na vědomí, že v rámci realizace Projektu budou uchovávány a případně zpracovány
osobní údaje v rozsahu nezbytném pro potřeby Projektu, ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v rozsahu osobních údajů vyplněných
v Potvrzení o zapojení do Projektu a získaných z databáze Úřadu práce (informace o skutečnosti,
že zákonný zástupce podpořeného dítěte má nárok na dávky v hmotné nouzi).
Takto poskytnuté údaje o podpořeném dítěti a jeho zákonném zástupci budou uchovávány
po dobu zapojení v projektu s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů
vztahujících se k projektu (lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku po
vyplacení závěrečné platby, příp. po poukázání přeplatku dotace zpět poskytovateli).
Účelem zpracování je možnost kontroly Projektu, umožnění přiřazení zákonného zástupce
podpořenému dítěti, jakožto cílové skupině projektu, a monitorování skutečností, že podpořené
osobě vznikl nárok na předmětnou podporu. Jelikož důvodem pro zpracování osobních údajů je
ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů právní povinnost,
která se na správce vztahuje, nelze zažádat o předčasný výmaz osobních údajů z databáze
správce. Toto se netýká práva na opravu chybných údajů.
Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy Evropské unie
a zákony České republiky. Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití
a zůstanou uloženy v uzamykatelných kancelářích správce osobních údajů. Po uplynutí lhůty
stanovené výše budou údaje fyzicky zlikvidovány, tedy skartovány.
Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět
u zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů a případů, kdy
takováto povinnost bude přímo plynout ze zákona, jako například spolupráce s orgány činnými
v trestním řízení.

V ………………………………….. Dne ……………………

Podpis ………………………………………………………
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