
Správní orgán, jemuž je souhlas doručován: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, HOVORČOVICKÁ 11 

Mgr. Tomáš Táborský, ředitel školy 

Věc:   Souhlas zákonného zástupce s poskytnutím a přijetím účelově určeného finančního daru 

           od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti 

Vážený pane řediteli, 

oznamuji Vám, že souhlasím se zahrnutím:      mého syna      mé dcery   (zaškrtněte) 

   jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

   adresa trvalého pobytu dítěte: ……………………………………………………………………………………………………………… 

žáka/žákyně …………… třídy Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11  

do žádosti základní školy o zařazení do projektu Obědy pro děti od obecně prospěšné společnosti 
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. a s případným poskytnutím a přijetím finančního daru od obecně 
prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. na školní obědy pro mé dítě.  

   jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………………. 

Na základě výše uvedeného a za předpokladu, že mému dítěti bude poskytnuta finanční pomoc                         
v rámci projektu Obědy pro děti, žádám tímto o prominutí úhrady za stravovací služby na období 
shodné s obdobím čerpání finančního daru.  
Jsem srozuměn/a s tím, že finanční dar na školní obědy bude přijat prostřednictvím výše uvedené 
základní školy, popř. školní jídelny, která jej použije výhradně na účel uhrazení stravného ve školní 
jídelně. 

Čestně prohlašuji, že tato žádost není v rozporu s požadavky druhého zákonného zástupce dítěte. 
Zároveň prohlašuji, že v případě nepřítomnosti svého dítěte ve škole uhrazený oběd včas odhlásím. 

V …………………………………………………  dne ……………………………………            ………………………………………………. 

 
_____________________________________________________________________________________ 

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S NAKLÁDÁNÍM S OSOBNÍMI ÚDAJI 

Já ………………………………………………………………………………………………   (jméno a příjmení zákonného zástupce) 
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 syna / mé dcery ………………………………………………………………………………………………    

narozeného/narozené …………………………………………………………… 

trvalým bydlištěm ………………………………………………………………………………………………………………, 

který/á dochází do …………… třídy Základní školy, Praha 8, Hovorčovická 11 , 
pro účely projektu Obědy pro děti, tedy pro účely případného poskytnutí a přijetí finančního daru                
od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., na školní obědy pro mého syna / mou 
dceru. 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 poskytovat finanční dar na školní obědy pro mého syna / mou dceru. 

V …………………………………………………  dne ……………………………………             ………………………………………………. 

Poznámka: Další informace ohledně zpracování osobních údajů v rámci projektu 
Obědy pro děti jsou k dispozici na webových stránkách www.obedyprodeti.cz. 

podpis zákonného zástupce 

podpis zákonného zástupce 

(jméno a příjmení dítěte) 

http://www.obedyprodeti.cz/

