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POSKYTOVATEL: 
AC Facility, s.r.o. 
Na Michovkách I 707, 252 43 Průhonice 
IČ: 242 40 931 
zastoupena: Ing. Kamilou VALŠTÝNOVOU, jednatelkou 
provozováno v zařízení AC Facility, s.r.o., Husova Třída 1651/125, 370 11 České Budějovice 
 

 

PŘIHLÁŠKA DO DĚTSKÉ SKUPINY „ZAJÍČEK“ 
(EVIDENČNÍ LIST) 

 
 

Jméno a příjmení dítěte:  

Trvalé bydliště:                                                                                                               PSČ: 

Místo narození:   Datum narození:  

Rodné číslo:  Kód zdravotní pojišťovny: 

 
Státní občanství:  Mateřský jazyk: 
 
 

Matka          

Jméno a příjmení:  

Trvalé bydliště (pokud se liší od dítěte):   

Přechodné bydliště: 

Telefon:  

Mail:  

Povolání (nepovinný údaj):  
 
 

Otec           

Jméno a příjmení:  

Trvalé bydliště (pokud se liší od dítěte):   

 
Přechodné bydliště: 

Telefon:  

Mail:   

Povolání (nepovinný údaj):   
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POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K PŘIJETÍ DO DĚTSKÉ SKUPINY 
 
 

POSUZOVANÉ DÍTĚ 

Jméno, popřípadě jména, a příjmení: 

Datum narození: 

 

Účel vydání posudku: PŘIJETÍ DÍTĚTE DO DĚTSKÉ SKUPINY 

 

POSUDKOVÝ ZÁVĚR: 

Posuzované dítě (vyberte): 

a) je zdravotně způsobilé k nástupu do dětské skupiny 

b) není zdravotně způsobilé k nástupu do dětské skupiny 

c) je zdravotně způsobilé s tímto omezením: 

 

Posuzované dítě trvale užívá léky: 

Posuzované dítě má tyto alergie: 

Jiné: 

 

Posuzované dítě se (vyberte): 

a) podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním 

b) podrobilo stanoveným pravidelným očkováním s výjimkou …………………………………………………………………., 

protože je proti nákaze imunní 

c) podrobilo stanoveným pravidelným očkováním s výjimkou …………………………………………………………………., 

protože má trvalou kontraindikaci, kvůli které se nemohlo tomuto pravidelnému očkování podrobit 

d) nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním 
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Posudek vystaven dne: 
 
Razítko a podpis lékaře: 
 
Posudek převzala oprávněná osoba (jméno, příjmení, vztah k dítěti): 
 
 
 
V ______________________ dne _______________                       Podpis_________________________ 
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Dítě bude ze zařízení vyzvedávat:  

 

 

 

U rozvedených rodičů je dítě svěřeno do péče: 

 

 

Dny v týdnu, které dítě v dětské skupině pobývá:  

 

 

Konkrétní časové vymezení: 

 

Výše a způsob úhrady nákladů za službu péče o dítě:  

- cena je uvedena ve Smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině „Zajíček“ 

- způsob úhrady je bankovním převodem – číslo účtu je uvedeno ve Smlouvě o poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině „Zajíček“ 

 

 

Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě pracovníkovi zařízení, hlásit změny údajů v této přihlášce a 
omlouvat nepřítomnost dítěte v dětské skupině. 
 
Přihlašuji své dítě k docházce od data ……..………………. do ukončení docházky započetím docházky dítěte 
do ZŠ, ukončením docházky písemnou výpovědí nebo ukončením činnosti provozovatele. 
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SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) 

pro potřeby Dětské skupiny Zajíček při AC Facility, s.r.o. 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE  

DATUM NAROZENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE  

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE  

DATUM NAROZENÍ DÍTĚTE  

 

Tímto uděluji výslovný, dobrovolný a svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů správci: 

AC Facility, s.r.o., IČ 242 40 931, Na Michovkách I 707, Průhonice, PSČ 252 43, 
zastoupený ředitelkou Mgr. Lucií Zajícovou, ředitelkou, reditelka.cb@alzheimercentrum.cz     
 

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Zajícová, tlf. 773 377 050, reditelka.cb@alzheimercentrum.cz      

Souhlas uděluji pro následující účely (zaškrtněte svoji volbu): 

1. Fotografický záznam s podobiznou Vašeho dítěte (bez uvedení konkrétního jména a příjmení 

dítěte), pořízený DS Zajíček při výkonu péče o Vaše dítě: 

 ANO 

 NE 

2. Video záznam s podobiznou Vašeho dítěte (bez uvedení konkrétního jména a příjmení dítěte), 

pořízený DS Zajíček při výkonu péče o Vaše dítě: 

 ANO 

 NE 

3. Zveřejnění výtvarných a rukodělných výrobků Vašeho dítěte s uvedením jeho jména a příjmení 

na nástěnce a v prostorách DS Zajíček, příp. na výstavách organizovaných DS Zajíček nebo AC 

Facility, s.r.o. 

 ANO 

 NE 

Fotografické a video záznamy lze se souhlasem zákonného zástupce dítěte zveřejnit na webových 

stránkách www.alzheimercentrum.cz, ve Čtvrtletníku Alzheimercentrum České Budějovice, na 

sociálních sítích společnosti Alzheimercentrum nebo v jeho prezentačních materiálech. 

mailto:reditelka.cb@alzheimercentrum.cz
mailto:reditelka.cb@alzheimercentrum.cz
http://www.alzheimercentrum.cz/
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Souhlas je udělován na dobu pobytu Vašeho dítěte v Dětské skupině nebo do jeho odvolání. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu, zasláním 
písemného oznámení na adresu AC Facility, s.r.o., Na Michovkách I 707, Průhonice, PSČ 252 43 nebo 
osobně, popř. elektronicky zasláním emailu reditelka.cb@alzheimercentrum.cz      
V případě elektronického odvolání souhlasu formou e-mailové zprávy může AC Facility, s.r.o., učinit 
nezbytné úkony pro ověření vaší totožnosti. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost dosavadního 
zpracování osobních údajů vycházející ze souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. 
Podpisem níže prohlašujete, že vám bylo před udělením souhlasu sděleno, že udělení či neudělení 
tohoto souhlasu nebude mít jakýkoliv negativní vliv na péči o vaše dítě v Dětské skupině Zajíček a že 
jeho udělení je DOBROVOLNÉ. 
 
 
Dne ……………………………….. 
 
Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………….. 
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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Dětská skupina Zajíček zřízená při AC Facility, s.r.o. 

Dnem 25. 5. 2018 vešlo v platnost obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále 
jen nařízení GDPR). 

Při naší činnosti zpracováváme osobní údaje dětí a zákonných zástupců jen v rozsahu, který 
nám nařizuje zákon č. 247/2014 Sb., o dětských skupinách či které vyžaduje poskytovatel 
dotace, díky níž můžeme svůj provoz financovat. Jedná se o projekt EU – Operační program 
zaměstnanost – Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo 
hl. m. Prahu. Případné další zpracování osobních údajů realizujeme na základě souhlasu 
zákonných zástupců dětí v dětské skupině.   

Příjemce dotace (AC FACILITY s.r.o.) je právním aktem o poskytnutí dotace pověřen řídícím 
orgánem ke zpracování osobních údajů osob podpořených v projektu – tedy v rámci všech 
klíčových aktivit projektu. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje a některé 
další údaje.  Osobní údaje nepředáváme do třetích zemích. 

Správce osobních údajů uchovává osobní údaje a dokumenty po dobu, kdy je Evropská komise 
oprávněna provádět kontrolu daného projektu (10 let od ukončení projektu).      

Dětská skupina Zajíček při AC Facility, s.r.o. informuje subjekty údajů o jejich právech dle 
GDPR: 

 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

 právo na opravu svých osobních údajů, 

 právo na omezení zpracování osobních údajů, 

 právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně 

profilování, 

 právo na přenositelnost údajů, 

 právo na výmaz svých osobních údajů, 

 právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. 

V případě jakýchkoli pochybností či nejasností ohledně správnosti postupu při shromažďování, 

zpracovávání či uchovávání osobních údajů, máte právo požadovat vysvětlení či opravu jak po 

nás, tak případně po dalších subjektech, které se na zpracování podílejí.  Taktéž máte právo 

podat si stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. 

Výše uvedená práva je subjekt údajů oprávněn uplatnit u správce osobních údajů AC Facility, 
s.r.o. těmito způsoby:  

 v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem žadatele)  

 v elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým 

podpisem žadatele zaslaný na adresu reditelka.cb@alzheimercentrum.cz   

 prostřednictvím datové schránky žadatele ID: q5pipxg  

mailto:reditelka.cb@alzheimercentrum.cz
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 žadatel se osobně identifikuje správci předložením platného dokladu totožnosti 

(občanský průkaz, cestovní pas), o čemž je oprávněná osoba správce povinna učinit 

záznam na předmětné žádosti. 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:  

AC Facility, s.r.o., IČ 24240931, sídlo Na Michovkách I 707, Průhonice, PSČ 252 43. 
Provoz – Husova Třída 1651/125 A, PSČ 370 11, zastoupený ředitelkou Mgr. Lucií Zajícovou, 
reditelka.cb@alzheimercentrum.cz     
 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Mgr. Renata Macková, KplusM s.r.o., IČ 24727849, renata.mackova@kplusm.cz  

 
 

 
 
V Českých Budějovicích dne ………………………………………........... 
 
 
 
Podpisy obou rodičů ……...…………………………………………………………………… 

 
 

mailto:reditelka.cb@alzheimercentrum.cz
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