Materská škola Mierová 315/10 , Považská Bystrica
042/4326911,ms.mierova@zoznam.sk, www.ms-mierova.sk
Číslo žiadosti:
Dátum prijatia:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
Údaje o dieťati:
Meno a priezvisko......................................................................................
Dátum a miesto narodenia..........................................................................
Trvalé bydlisko...........................................................................................
Prechodné bydlisko.....................................................................................

Údaje o zákonných zástupcoch:
Meno a priezvisko matky.....................................................................................
Bydlisko................................................................................................................
Tel. kontakt ( príp.e-mail).....................................................................................
Meno a priezvisko otca...........................................................................................
Bydlisko....................................................................................................................
Tel. kontakt (príp. e-mail)..........................................................................................
Záväzný dátum nástupu dieťaťa do materskej školy.............................................

Žiadam prijať dieťa do MŠ :

a) celodenný pobyt ( desiata, obed, olovrant)
b) poldenný (desiata , obed)

Prehlasujeme, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a berieme na vedomie, že v prípade
zistenia nepravdivých informácií a údajov nebude moje dieťa do materskej školy prijaté resp. bude
rozhodnuté o ukončení dochádzky dieťaťa.
Osobné údaje dieťaťa sú chránené podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov . Svojim podpisom
dávame súhlas so spracovaním osobných údajov na žiadosti pre potreby materskej školy a zriaďovateľa.

V Pov.Bystrici dňa..........................

Podpis matky ........................................................
Podpis otca ...........................................................

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa:
Dieťa je spôsobilé/ nespôsobilé* navštevovať MŠ.

Pozn. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ,zákonný zástupca
predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Prehlásenie Prevádzkovateľa Materská škola, Mierová 315/10, Považská Bystrica, so sídlom
Mierová 315/10 Považská Bystrica, 01701, IČO: 42276616:
Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a
organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú
dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.
Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-14136
Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania
bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú
riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle
§ 79 Zákona.
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke
www.osobnyudaj.sk/informovanie.

