PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE K ZÁPISU DO ŠKOLKY
1. Údaje o dítěti
Jméno
Příjmení
Datum narození
Bydliště
Rodné číslo
Zdravotní pojišťovna

2. Údaje o rodině dítěte
OTEC

MATKA

Jméno a příjmení
Zaměstnavatel
(adresa, telefon)

Trvalé bydliště
Telefon
Email
Nástup od školního roku _____________ do zahájení školní docházky.

3. Způsob docházky
☐ Pravidelná celodenní 5 dní v týdnu
☐ Jiná ________________________________________________________

4. Ostatní informace
Plenky:

☐ během dne

☐ jen na spaní

☐ jen na vycházku

☐ bez plen

5. Prohlášení rodičů
Zavazuji se, že neprodleně ohlásím pedagogovi školky výskyt přenosné choroby
v rodině nebo nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo
onemocnění osoby, s níž dítě přišlo do styku.

Datum vydání: 07.08.2018

Stránka 1 z 2

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE K ZÁPISU DO ŠKOLKY
6. Ochrana osobních dat
Osobní data dítěte z této přihlášky zpracováváme za účelem vedení dokumentace školky na
základě požadavků školského zákona. Tato přihláška je uložena elektronicky v počítači ředitelky
školky a papírově v uzamčené skříni v kanceláři ředitelky školky, která má řízený přístup. Z právní
podstaty „Plnění právních povinností“ pro zpracování osobních dat dítěte nepotřebujeme souhlas
zákonných zástupců.
Osobní data rodičů z této přihlášky zpracováváme za účelem vytvoření smluvního vztahu. Tím je
naplněna právní podstata „Plnění smluvních povinností“ a ke zpracování dat není nutný souhlas
rodičů. Osobní údaje jsou uloženy v informačním systému HeG, chráněný přístupovými právy.
Papírově je uloženo v uzamykatelné skříni ředitelky školky v kanceláři s řízeným přístupem.
Osobní data rodičů a dítěte u úspěšných uchazečů (ti, kteří byli přijati na základě této přihlášky)
jsou uchovávána dva roky od skončení projektu u projektového manažera školky (pro případ, že daný
školní rok byl financován přes dotační program) a nebo jsou uchovávána dva roky od ukončení docházky
dítěte do školky u ředitelky školky pro ostatní případy. Po této době jsou data zlikvidována
(elektronický výmaz, fyzická skartace, apod.)

Zpracování Vašich osobních dat se řídí podmínkami uvedenými v dokumentu „Ochrana osobních
údajů v Gatemáčku“ dostupný na http://www.gatemacek.cz/informace-pro-rodice/
Právo v oblasti nakládání s osobními daty lze uplatnit písemně pomocí formuláře dostupného
na http://www.gatemacek.cz/informace-pro-rodice/

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl poučen a že veškeré uvedené údaje jsou
pravdivé.

V _____________________________ dne: _____________________
Podpis zákonného zástupce: ___________________________________
Podpis ředitelky školky: _______________________________________
___________________________________________________________________________
SOUHLAS S UCHOVÁNÍM TÉTO PŘIHLÁŠKY
V případě, že mé dítě nebude přijato do předškolního zařízení Gatemáček na základě této
přihlášky, bude tato přihláška s uvedenými osobními údaji uložena v šanonu ředitelky školky
v uzamčené skříni a v kanceláři s řízeným přístupem po dobu následujícího školního roku pro
případ kontaktování rodičů (zákonných zástupců) dítěte v případě uvolnění místa ve školce. Po
skončení školního roku je tato přihláška skartována.
SOUHLASÍM*

NESOUHLASÍM*

* Zřetelně označte Vaši volbu

Datum

Datum vydání: 07.08.2018

Jméno a příjmení zákonného zástupce
dítěte

Podpis zákonného zástupce
dítěte
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