
Přihláška do Montessori školky Pampeliška  - Přípravka 

Jméno dítěte                                                 Příjmení dítěte   

 
   

Datum narození dítěte  

   

Předpokládaný nástup                                                   Požadovaná docházka:   

 

                                      s doprovodem           bez doprovodu  

  

Četnost docházky dítěte: 

 5x v týdnu          4x v týdnu            3x v týdnu              2x v týdnu             1x v týdnu    

  

Jméno a příjmení rodiče   

    

Email                                                                 Telefon 

          
   

Potvrzuji,  že  výše uvedené  údaje  jsou  pravdivé  a  přesné.  

 

V …………………………………….. dne…………………… 

 

 

         …………………………………………………..………                             ………………………………… 
                          Jméno zákonného zástupce                                                                                             podpis 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Tímto dobrovolně a svobodně uděluji společnosti Montessori školka Pampeliška – provozovatel Lenka Tlustá, IČ: 

876 11 716 se sídlem Třebízského 12, Plzeň 301 00, výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů sebe a 

svého dítěte v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 

tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). 



Zpracování osobních údajů se týká jména, příjmení, adresy bydliště, telefonního čísla a emailové adresy. Osobní 

a citlivá data vycházející ze zákonných norem, která jsou nezbytná pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro 

naplnění těchto účelů. 

V naší škole je pořizován záznam z kamerového systému za účelem bezpečnosti dětí a ochrany jejich majetku. 
Kamerový systém zaznamenává oblast u vstupu do MŠ – videozvonek a spodní část schodiště vedoucí ze šatny 
do horních prostor školky. 

Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou 

pro jejich zpracování, pro vědecké účely a účely archivnictví (pokud není uvedeno jinak).  

 

Souhlas poskytuji pouze škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje 

poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem 

a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. 

 

Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů, o 

právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu 

na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu.  

 

Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel 

provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu 

údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, 

mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

 

Souhlas uděluji svobodně a vážně, na základě prostudování výše uvedených informací. 

 
 

V …………………………………….. dne…………………… 

 

 

 

         …………………………………………………..………                             ………………………………… 
                          Jméno zákonného zástupce                                                                                             podpis 

 

 

 

         ……………………………………………………..……                                  ..……………………………….. 
                          Jméno zákonného zástupce                                                                                             podpis 

 


