Novovysočanská 505, IČO:05258031, DIČ:CZ05258031
Dětské skupiny, Českolipská 621, Praha 9 – Prosek, tel:286 884 459
Závazná přihláška dítěte do dětské skupiny
Údaje o dítěti
Příjmení

Jméno

Datum narození

Bydliště dítěte
Údaje o matce
Jméno, příjmení

Datum narození

Zaměstnavatel, povolání
Telefonický kontakt, email
Bydliště trvale
Bydliště fakticky
Údaje o otci
Jméno, příjmení

Datum narození

Zaměstnavatel, povolání
Telefonický kontakt, email
Bydliště trvale
Bydliště fakticky
Sourozenci – jméno, rok
narození
Další sdělení

Evidenční číslo
Datum přijetí
1

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Jsem si vědom (a), že neomluvená nepřítomnost dítěte delší než 1 měsíc, je důvodem k jeho vyřazení z dětské
skupiny.
Před nástupem do dětské skupiny je nutné k přihlášce přiložit formulář „Zpráva o zdravotním stavu dítěte“
potvrzený registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost. Potvrzení nesmí být starší 3 týdnů.
Dětské skupiny jsou určeny pro děti zaměstnaných rodičů, v případě, že rodič není zaměstnán, zařízení může dítě
vyloučit a jeho místo poskytnout jinému zaměstnanému rodiči
Jsem si vědom (a), že nedílnou součástí přihlášky do dětské skupiny je provozní řád, jehož porušení může vést
k vyřazení dítěte ze zařízení.
Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že zákon č. 117/95 Sb., č. 204/05 Sb. o státní sociální podpoře a zákon č. 261/07
Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů upravuje podmínky pobírání rodičovského příspěvku a je mojí povinností
oznámit příslušnému orgánu nástup dítěte do kolektivního zařízení a dále postupovat v souladu se zákonem.
Souhlasím s tím, aby fotografie nebo videozáznamy mého dítěte, které budou pořízeny v dětské skupině a při
akcích pořádaných dětskými skupinami mohou být vyvěšeny na webových stránkách Sociální služby Praha 9, z.ú.
či použity v informačních materiálech sloužících k prezentaci.
Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti ani jiným osobám, které žijí ve společné
domácnosti, karanténní opatření a že můj syn/dcera je schopen (a) navštěvovat dětskou skupinu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný ……………………, r. č……………………, bytem ………………, vyjadřuji výslovný souhlas
s tím, aby Sociální služby Praha 9, z.ú. shromažďovalo a zpracovávalo osobní údaje a citlivé údaje ve smyslu všech
ustanoveních zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb., o
evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění, které jsou obsažené v žádosti o přijetí dítěte a týkají se mé
osoby a stejně tak osoby mého dítěte.
Souhlas poskytuji i pro evidenci dalších údajů, které jsou potřebné pro úrazové pojištění dětí a pro jiné účely
související s běžným chodem dětských skupin.
Souhlas poskytuji na celé období docházky dítěte do dětské skupiny a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se
tato dokumentace v dětských skupinách archivuje.
Dále
tímto
výslovně
prohlašuji,
že
jsem
byl
v souladu
s ustanoveními
zákona
č. 101/2000 Sb. v platném znění o zpracování osobních údajů i citlivých údajů řádně poučen a informován.
Poučení: Tento souhlas musí správce a zpracovatel prokázat po dobu zpracování osobních údajů, k jejichž
zpracování byl souhlas dán. Souhlas se poskytuje na dobu výše uvedenou a nemůže být po dobu vedení evidence
odvolán. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud subjekt údajů zjistí, že došlo k porušení
povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o
zajištění opatření k nápravě. Došlo-li k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má subjekt údajů právo
požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje
náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby správce či zpracovatel provedl opravu nebo doplnění osobních údajů
tak, aby byly pravdivé a přesné, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány, dále má právo zaplacení
peněžité náhrady, jestliže tím bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo
na ochranu jména. Ochranu osobních údajů upravuje zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů.

9.

Zákonní zástupci prohlašují, že veškeré uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že uvedením neúplných či
nepravdivých údajů s ohledem na předem stanovená pravidla pro přijímání dětí má vedoucí dětských skupin právo
přihlášku zamítnout případně, že může ředitel organizace na základě tohoto prohlášení ukončit docházku dítěte do
jednoho měsíce, kdy bude zjištěno, že byly uvedeny nepravdivé údaje.

Podpis zákonného zástupce:

Datum:
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