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ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE 

 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE  

Příjmení, jméno: ....................................................................................................  

Kontaktní email:   ................................................................................................................................. 

Kontaktní telefon: ................................................................................................................................. 

ŽÁDÁ O PŘIJETÍ DÍTĚTE  

Příjmení, jméno: ..........................................................................................................  

Datum narození:............................................................................................................ 

Státní občanství: ...........................   Mateřský jazyk: ................................  

K datu nástupu) od  …………..................... (den, měsíc, rok)  
 
na (počet dní v týdnu):………………………… 
 

pondělí ano - ne 

úterý ano - ne 

středa ano - ne 

čtvrtek ano - ne 

pátek ano - ne 

Výše uvedená docházka je brána jako závazná a změny jsou možné pouze po 
odsouhlasení koordinátorky projektu. 
 
 
Dítě bude přihlášeno ke stravování v dětské skupině:  ano      ne 
 
  
Vyjádření ke zdravotnímu stavu dítěte: 
 
Je dítě řádně očkováno?                     ano         ne 
Bere dítě pravidelně léky?     ano         ne 
Trpí dítě chronickým onemocněním?   ano         ne 
Je potřeba speciálního režimu?(i stravování) ano         ne 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
1. Udělujete tímto souhlas společnosti Rodinné a komunitní centrum Paleček, z.s., Písecká 

17, Praha 3 s provozovnou na adrese Jeseniova 1196, Praha 3, IČ: 26623081, zapsané 

ve veřejném rejstříku vedeném u Ministerstva vnitra ČR pod j.č. VS/1-1/53266/03-R (dále 

jen „Správce“), aby ve smyslu platné legislativy o ochraně osobních údajů zpracovávala 

tyto osobní údaje:  

- Jméno a příjmení zákonného zástupce, telefonní číslo a emailová adresa 

- Jméno, příjmení a datum narození dítěte 

- Státní občanství a mateřský jazyk dítěte 

- Zdravotní stav dítěte (vč. očkování, užívání léků, informaci o speciálním režimu) 

 

2. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem přijímacího řízení do Dětské skupiny RKC 

Paleček. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let. 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv 

zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti (viz výše). 

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

V Praze, dne:  

 

    ..............................................................  

    podpis zákonného zástupce dítěte 

http://www.ds-rcpalecek.cz/

