Příspěvková organizace
Mateřská škola Hlásná Třebaň
IČO: 03404901
Luční 412, 267 18 Hlásná Třebaň

ZMOCNĚNÍ K JEDNÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE Z MŠ JINOU OSOBOU
V souladu s ustanovením první hlavy zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákona, který upravuje rodičovskou
zodpovědnost, a v návaznosti na ust. § 5, odst. 1) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném
znění
já: _________________________________, nar: ____________, bytem:_______________________________,
dále jen „zákonný zástupce zmocňuji
Jméno pověřené osoby: _______________________________________________________________________
Datum narození: ____________________________.
Bytem:____________________________________________________ dále jen „zmocněnec“
a) pověřuji ji, že může za mne: - jednat v mezích zákona č. 89/2012 Sb. Občan. zákona v přímé souvislosti se
zákonem č. 561/2004 Sb., školského zákona týkající se docházky dítěte do MŠ
b) pověřuji ji vyzvedáváním:
Mého dítěte: ____________________________________________________________________________
Toto zmocnění vydávám s platností na školní rok 2019/2020 (platí i pro mimoškolní akce pořádané MŠ).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zákonný zástupce prohlašuje, že jím zmocněná a pověřená osoba přebírá veškerou odpovědnost za dítě
zmocnitele.
Zmocněnec prohlašuje, že je si vědom právní odpovědnosti vůči dítěti zmocnitele a vůči škole, kde dítě
plní docházku.
Zákonný zástupce prohlašuje, že od převzetí dítěte výše uvedenou jím zmocněnou a pověřenou osobou
přebírá veškerou odpovědnost za dítě zmocněnec.
Zákonný zástupce bere na vědomí, že pedagogický pracovník je oprávněn prověřit uvedené údaje
uvedené na zmocnění.
Pokud zmocněnec odmítne součinnost při kontrole jeho osobních údajů, nebude dítě zmocněnci
vydáno.
V případě, že jinou pověřenou osobou je osoba nezletilá, zákonný zástupce prohlašuje, že právní
jednání vyzvednutí dítěte z MŠ, k němuž nezletilou osobu pověřil, je přiměřený jeho rozumové, mravní
a volní vyspělosti.

Dávám svůj souhlas Mateřské škole Hlásná Třebaň, příspěvkové organizaci (dále jen „škole“) ke
shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o zdravotním stavu mého
dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a
v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
Tento souhlas se týká především osobních údajů a citlivých osobních údajů uvedených ve Zmocnění k jednání a
vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou.
Dále prohlašuji, že mnou uvedené osobní údaje pověřených osob v tomto formuláři jsou úplné a správné a za
jejich úplnost a správnost, případně aktualizaci přebírám plnou zodpovědnost.
Byl jsem poučen o právech podle zákona, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání
důvodu, 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. Odvolání souhlasu
může být provedeno písemnou formou – zasláním na adresu školy nebo využitím definované e-mailové adresy.
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Jméno a příjmení

Bytem

Místo a datum: …………………………………………….
Podpis zákonného zástupce dítěte: ……………………………………………………………
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Datum narození

