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ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE  
v Dětské skupině SRDÍČKO 

Údaje o přihlašovaném DÍTĚTI 

Jméno a příjmení  

Datum narození  Rodné číslo  

Trvalé bydliště  

Státní občanství  Zdravotní pojišťovna  

Zdravotní stav dítěte  

Údaje o ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCÍCH 

MATKA   

Jméno a příjmení  

Trvalé bydliště  

Zaměstnání  
(pouze u zam-ce MNO, ověříme na 

OPAP) 

 

Kontaktní e-mail  Telefon/mobil  

OTEC  

Jméno a příjmení  

Trvalé bydliště  

Zaměstnání  
(pouze u zam-ce MNO, ověříme na 

OPAP) 

 

E-mail  Telefon/mobil  

 

V případě ROZVEDENÝCH RODIČŮ 

Číslo soudního rozhodnutí a datum vydání  

Dítě je svěřeno do péče  

Podmínky kontaktu s druhým rodičem  

 

Údaje o DOCHÁZCE DÍTĚTE 

Den nástupu dítěte  

Datum a podpis rodiče (zákonného zástupce) 
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VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE 

Jméno a příjmení dítěte  

Datum narození  

* platný údaj zakroužkujte 

POTVRZUJI, ŽE JE / NENÍ ZDRAVÝ/Á 

* platný údaj zakroužkujte 

POTVRZUJI, ŽE MŮŽE / NEMŮŽE BÝT PŘIJATÝ/Á 

Ostatní důležité sdělení o dítěti  

Alergie 

 

 

 

Očkování – je řádně očkováno proti 

 

 

 

 

Razítko a podpis lékaře 

 

Datum a místo  

 
Při zpracování osobních údajů je v Dětské skupině Srdíčko postupováno v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, přičemž veškeré další informace o způsobech zpracování naleznete na 
internetových stránkách nemocnice – http://www.mnof.cz/o-nemocnici/ochrana-osobnich-udaju/ 

Jako zákonný zástupce dítěte mám následující práva: 

 právo na přístup k osobním údajům – mám právo na Městské nemocnici Ostrava požadovat, aby 
mi poskytla přístup k osobním údajům dítěte zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě 
výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Jsem 
rovněž oprávněn/a požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících pro Městskou nemocnici 
Ostrava osobní údaje dítěte 

 právo na opravu osobních údajů – zpracovává-li Městská nemocnice Ostrava údaje, které jsou 
nepřesné, mám právo požadovat jejich opravu 

 právo na výmaz osobních údajů - mám právo požadovat výmaz osobních údajů dítěte, pokud už 
tyto údaje nejsou potřebné pro účel zpracování, pokud jsem odvolal/a svůj souhlas s jejich 
zpracováním a pro toto zpracování není jiný důvod, pokud jsem vznesl/a námitky proti zpracování  
a neexistují pro něho žádné převažující důvody, pokud údaje musí být vymazány z důvodu splnění 
právní povinnosti Městské nemocnice Ostrava nebo byly tyto údaje zpracovány protiprávně 

 právo na omezení zpracování osobních údajů – mám právo na omezení zpracování osobních 
údajů dítěte v případě, kdy byla vznesena námitka proti zpracování, byla popřena jejich přesnost 
nebo existuje jiný spor ve věci jejich zpracování 
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 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – mám právo vznést námitku proti 
zpracování osobních údajů dítěte, pokud jsou zpracovávány pro plnění úkolů ve veřejném zájmu 
nebo na základě oprávněného zájmu Městské nemocnice Ostrava. Zpracování osobních údajů bude 
ukončeno, ledaže důvod zpracování spočívající v ochraně zájmů Městské nemocnice Ostrava 
převáží nad zájmy a svobodami dítěte. 

 právo na podání stížnosti – pokud se domnívám, že Městská nemocnice Ostrava zpracovává 
osobní údaje dítěte v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem, nebo nevyhoví-li 
nemocnice některému z výše uvedených požadavků, jsem oprávněn/a podat stížnost dozorovému 
orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) 

Práva dle tohoto dokumentu mohu uplatnit následujícími způsoby: 

 osobně na podatelně ředitelství Městské nemocnice Ostrava na adrese Nemocniční 898/20A, 728 
80 Ostrava-Moravská Ostrava, na základě předložení platného občanského průkazu, 

 elektronicky prostřednictvím datové schránky, 

 e-mailem s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační 
autoritou uznávanou v ČR. 

Na žádosti přijaté jiným způsobem nebude brán zřetel, zejména z důvodu nedostatečné možnosti ověření 

totožnosti žadatele. Městská nemocnice Ostrava poskytuje kopii zpracovávaných osobních údajů zdarma. 

Vyhodnotí-li Městská nemocnice Ostrava žádost jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, zejména, je-li  

podána opakovaně, uloží za zpracování žádosti přiměřený poplatek, anebo žádosti odmítne vyhovět. 

 

Datum a místo  

Podpis zákonného zástupce  

 

 

http://www.uoou.cz/

