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Evidenční list a přihláška dítěte 

do dětské skupiny Indiánek 
  

 

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ: 

Jméno a příjmení: 

 
 

Jméno a příjmení: 

 

Mobil: 

Email: 
 

Mobil: 

Email: 

Adresa pobytu: 

Ulice a číslo popisné: 

PSČ a město: 
 

Adresa pobytu druhého zákonného zástupce (liší-li se): 

Ulice a číslo popisné: 

PSČ a město: 
 

 

OSOBNÍ ÚDAJE DÍTĚTE: 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Adresa pobytu (liší-li se od zákonného zástupce):  

Zdravotní pojišťovna:  

Jak dítě nejčastěji oslovujete?  
(jak skloňujete křestní jméno) 

 

 

Veškeré další důležité informace o dítěti (alergie, fobie, aj.):  
 

……………………………………………………………………………………………………………….............……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….............…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….............……………………………… 

         

Předpokládaná varianta docházky: Zakřížkujte  

Celodenní   

Půldenní DOPO 6:30 - 12:00    

Půldenní ODPO 11:00 - 16:00   

Jednodenní jednorázově   

Půldenní jednorázově    
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V případě nepřítomnosti zákonných zástupců bude dítě .................................................................. 
pravidelně vyzvedávat některá ze zmocněných osob, uvedených níže. Prohlašuji, že mnou zmocněná osoba 
přebírá veškerou zodpovědnost za mé dítě a jsem si vědom/a všech případných rizik souvisejících 
s převzetím dítěte touto osobou. Pečující osoba může požadovat předložení občanského průkazu k ověření 
totožnosti zmocněné osoby.  
 

ZMOCNĚNÁ OSOBA Č. 1 

Jméno a příjmení: Adresa: 

Ulice a číslo popisné: 

PSČ a město: 

Vztah k dítěti: Mobil: 

 
 ZMOCNĚNÁ OSOBA Č. 2 

Jméno a příjmení: Adresa: 

Ulice a číslo popisné: 

PSČ a město: 

Vztah k dítěti: Mobil: 

 
 
 ZMOCNĚNÁ OSOBA Č. 3 

Jméno a příjmení: Adresa: 

Ulice a číslo popisné: 

PSČ a město: 

Vztah k dítěti: Mobil: 

 

Podpisem Přihlášky a evidenčního listu se zavazuji dodržovat Provozní řád a Etický kodex dětské skupiny 
Indiánek, se kterým jsem se před podpisem seznámil/a.  

Potvrzuji správnost uvedených údajů a dojde-li ke změně skutečností, které jsou zde uvedeny, neprodleně tyto 
změny nahlásím. 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:  

Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Svým podpisem udělujete Samostatnému kmenovému 
a klubovému svazu Dakota, z.s., jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje obsažené v dokumentech 
dětské skupiny Indiánek (Přihláška a evidenční list, Lékařský posudek, Smlouva o poskytování péče o dítě v dětské skupině, Potvrzení 
o postavení podpořené osoby na trhu práce a Monitorovací list podpořené osoby). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu tří let, 
následně budou archivovány. Jedná se o údaje, jejichž evidenci nám ukládá zákon č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě 
v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů nebo pravidla dotační výzvy Evropského sociálního fondu, operačního programu 
Zaměstnanost. V případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajská 
hygienická stanice, aj.), kterým jsme povinni je poskytnout. Osobní údaje budou využity výhradně za účelem poskytnutí relevantních služeb 
poskytovaných provozovatelem. Díky tomuto souhlasu Vám budeme moci zasílat informace, týkající se dětské skupiny, případně dalších 
akcí našeho spolku. Zmocňuji tímto provozovatele ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům. 
 

Souhlas s pořizováním fotografií dítěte a jejich zveřejňováním 

Já, jakožto zákonný zástupce výše uvedeného dítěte souhlasím s pořizováním fotografií a videí, zachycujících mé dítě a s jejich zveřejněním 
na webových a facebookových stránkách dětské skupiny Indiánek a provozovatele, a to za účelem propagace a informování o běžné 
činnosti. Vím, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu indianek@dakotaci.cz. 

 

 
V ........................................ dne .........................                                      podpis zákonného zástupce / zástupců 


