Informace
pro rodiče žáků nastupujících ke studiu ve Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví,
Brno, příspěvková organizace
a pro rodiče žáků středních škol nastupujících k ubytování v domově mládeže
Vážení rodiče
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace, ve spolupráci se
Sdružením rodičů a přátel školy Čichnova, z.s. se na Vás obrací s žádostí Vaší podpory na zajištění
vzdělávacích, sportovních a kulturních aktivit pro Vaše dítě. Jedná se o příspěvek do Sdružení rodičů a přátel
školy Čichnova, z.s. na školní rok 2019-2020 ve výši 150 Kč. Tyto finanční prostředky jsou využívány ve
prospěch žáků naší školy, včetně ubytovaných žáků domova mládeže. Jde zejména o odměny žákům při
různých soutěžích a přeborech v rámci školy a domova mládeže, platby lektorům zájmových aktivit, odměny
žákům při slavnostním vyřazení absolventů školy a ukončení pobytu v domově mládeže, podpora a ocenění
žáků při pomoci s táborem Želetavka apod. Podáním přihlášky a zaplacením příspěvku se stáváte členem
spolku
Sdružení
rodičů
a
přátel
školy
Čichnova
na
školní
rok
2019-2020.
Bližší informace o našem spolku najdete na webových stránkách školy (www.cichnovabrno.cz) v části
Informace - Pro rodiče žáků - Sdružení rodičů.
V případě, že se rozhodnete nás podpořit, vyplněnou přihlášku prosím zašlete na adresu:
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
Ing. Miroslav Bárta
Čichnova 982/23
624 00 Brno
a úhradu, prosím, proveďte na účet č. 241311870/0300.
V Brně dne 1. 4. 2019
Ing. Miroslav Bárta
předseda Sdružení rodičů a přátel Čichnova, z.s.

Ing. Olga Hölzlová
ředitelka SŠ IPF Brno, př.org.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

PŘIHLÁŠKA
„Sdružení rodičů a přátel školy Čichnova, z.s.“
Jméno a příjmení žadatele
……….………………………………………………………………………………………………………
Trvalé bydliště
…………………………………………………………………………………………………………………
E-mailová adresa
……………………………………….…………………………………………………………………………
Jméno a příjmení žáka
………..…………………………………………………………………………………………………………
Název školy, kde žák studuje
…………………………………………………………………………………………………………………..
Ve smyslu článku „Členství“ Stanov Sdružení rodičů a přátel školy Čichnova, z.s. žádám o přijetí za řádného
člena spolku. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se Stanovami spolku, respektuji je a zavazuji se, že budu
jednat v souladu s jejich zněním.
Informace o zpracování osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je SRPŠ z.s. konající činnost při Střední škole informatiky, poštovnictví a
finančnictví Brno.
Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu členství v SRPŠ z.s. a dále po dobu po nezbytně nutnou
k případné obhajobě právních nároků sdružení, potom budou zlikvidovány.

Další potřebné informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete na
webových stránkách školy www.cichnovabrno.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

…………………………………………………..

Datum podání přihlášky

…………………………………

Podpis žadatele

