
EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

Dětská skupina DOUPÁTKO číslo: ______

ÚDAJE O DÍTĚTI
Příjmení a jméno Rodné číslo
Datum, místo narození Státní občanství
Trvalý pobyt                                                            PSČ:

Mateřský jazyk Zdravotní pojišťovna

ÚDAJE O RODINĚ 
Matka Otec

Příjmení a jméno
Datum narození

Email
telefon
Zaměstnavatel, tel. číslo
Trvalý pobyt
Adresa – telefon při náhlém onemocnění:  

Číslo účtu:

Sourozenci Příjmení a jméno Datum narození

U rozvedených rodičů
č. rozsudku ze dne
dítě svěřeno do péče
umožnění styku druhého rodiče s dítětem
v době
dítě bude z dětské skupiny vyzvedávat

Školní rok přijato odešlo

docházka  Celotýdenní po /út / st / čt / pá
 Náhodná: 1 - 3 dny v týdnů dle volné denní kapacity
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Vyjádření dětského lékaře:

1. Dítě je zdravé, může být přijato do dětské skupiny

2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblas       a)    b)    c)    d)

a) zdravotní

b) tělesné 

c) smyslové

d) jiné

Jiná závažná sdělení o dítě  __________________________________________________________________

Alergie ___________________________________________________________________________________

3. Dítě je řádně očkováno ___________________________________________________________________

4. Možnost účas  dítěte na akcích dětské skupiny – plavání, solná jeskyně, příměstský tábor, sportovní ak vity

V _________________________ dne _______________

                                                                                                              _______________________________

                                                                                                                          razítko a podpis lékaře

___________________________________________________________________________________________

Zákonní zástupci jsou si plně vědomi, že pokud nebudou řádně pla t úplatu za pobyt v dětské skupině a stravné
po dobu docházky, mohou být jejích dě  vyloučeny z dětské skupiny.

Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě pracovnici dětské skupiny, hlásit změny údajů v tomto evidenčním
listu a omlouvat nepřítomnost dítěte v dětské skupině. Zavazujeme se, že neprodleně oznámím pracovnici DS
výskyt přenosné choroby v rodině nebo nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosem nebo onemocnění
osoby, s nímž dítě přišlo do styku.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů – rodiče

Udělujete mto souhlas společnos  Pramínek – Centrum pro rodinu, z.s. (dále jen „Správce“), aby ve
smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních
údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) k mému dítě :

jméno a příjmení dítěte ______________________________________

datum narození dítěte _______________________________________

zpracovávala tyto osobní údaje:
Osobní údaj Účel zpracování Zaškrtněte

v případě
souhlasu

Jméno,  příjmení,
fotografie, videozáznam

Webové  stránky  dětské  skupiny.  Propagace  a  marke ng
dětské skupiny.

Jméno,  příjmení,
fotografie, videozáznam

Facebook  dětské  skupiny.  Propagace  a  marke ng  dětské
skupiny.

Jméno,  příjmení,
fotografie

Nástěnky v dětské skupině.

Jméno, příjmení Výlety, Přihlášky do soutěží.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let od udělení souhlasu.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný dobrovolný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv
zpět, a to například: 

- písemně  dopisem zaslaným  na  adresu  správce,  na  obálku,  prosím,  zřetelně  uveďte  slova  „OSOBNÍ
ÚDAJE“ nebo 

- elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@rcpraminek.cz
- nebo prostřednictvím datové schránky ID DS: ewybyqj

Odvolání  souhlasu  nemá  za  následek  smazání  již  dříve  zveřejněných  fotografií  a  audiovizuálních
záznamů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat
i to zpracovatelé: 
a) veřejně přístupné webové portály (např. facebook);
b) webhos ng webových stránek: Libor Holub, Krakovská 5, Ostrava 3, 700 30, IČ: 70311919 
c) poskytovatel aplikace SkolkIS (docházka dě ): Meta IT s.r.o., IČ: 28305264 
d) případně další poskytovatelé so ware a služeb, kteří by v budoucnu nahradili poskytovatele  

pod písm. a) až c).
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Berete na vědomí, že podle Zákona o zpracování osobních údajů a GDPR máte právo:

a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
c) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
e) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
f) v případě pochybnos  o dodržování povinnos  souvisejících se zpracováním osobních údajů

obrá t se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
g) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem o zpracování osobních údajů a GDPR.

V Lázních Bohdanči dne __________________

________________________________________
   jméno a příjmení rodiče, podpis
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