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Ім’я дитини: ……………………………………….………………………………..Дата народження: ……………………………… 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Інформуємо Вас, що Mateřská škola Slunečnice, Praha 10, Milánská 473 реєструє та обробляє персональні дані Вашої 
дитини відповідно до Регламенту № 2016/679 GDPR в рамках процедури прийому та можливого відвідування 
дитиною дитячого садка. Причина – ведення обов’язкової шкільної документації відповідно до Закону № 561/2004 
Зб., Закону про освіту із змінами. Він також реєструє та обробляє їх для отримання необхідної шкільної документації 
на строго необхідний час. Додаткова обов’язкова інформація публікується на сайті садка або доступна у директора 
садка. 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПЕРЕГЛЯНУТИ ОСОБИСТУ СПРАВУ ТА 

ПРОКОМЕНТУВАТИ ПІДСТАВИ УХВАЛЕНОГО РІШЕННЯ  

Відповідно до § 38 Закону № 500/2004 Зб., адміністративно-процесуального кодексу зі змінами, хочу попередити, що 
як законний представник, який представляє учасника процесу, ви маєте можливість ознайомитися з матеріалами 

справи в процедурі прийому вашого сина/доньки. У той же час, відповідно до положень частини 3 статті 36 
вищезгаданого Закону, Ви маєте можливість прокоментувати підстави ухвалення рішення. 

Ознайомитись та прокоментувати рішення можна буде в офісі директора дитячого садка Milánská 473, Praha 10 
індивідуально за погодженням з директором школи тел. 274867576. 
Попередження 
Учасник процесу або її законний представник зобов'язані пред'явити посвідчення особи на вимогу уповноваженої 
посадової особи. 
 

ПРИСВОЄННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОГО НОМЕРУ 

Шановні батьки, Ви подали заяву про зарахування Вашої дитини до дошкільного закладу. Директор садка в рамці 
адміністративного провадження приймає рішення про зарахування. Рішення про зарахування буде оголошено 
шляхом оприлюднення списку прийнятих дітей на сайті школи та на дошці оголошень школи. Дата публікації: 17 
червня 2022 року. 

Не можна оприлюднювати імена дітей, тому діти будуть ідентифіковані за реєстраційними номерами. Для цих цілей 
вашій заявці призначається реєстраційний номер: 

 

Відповідно до пункту 2 розділу 67 Закону № 500/2004 Зб. Адміністративно-процесуального кодексу, про зарахування  
вашої дитини, буде складено письмове рішення, яке буде внесено до особистої справи дитини в садку. Рішення не 
буде вручено зарахованим дітям у письмовій формі, але ви можете подати запит на його видачу. Рішення про 
неприйняття буде надіслано в письмовій формі. 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВЗАЄМНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАКОННИХ ПРЕДСТАВНИКІВ 

ПРИ ПРЕДСТАВНИЦТВІ ДИТИНИ 

Батьки заявляють, що, при представництві вищезазначеної дитинуи в співпраці з дитячим садком, Praha 10, 
Milanská 473, будь-який з них може діяти, і що вони завжди роблять це за взаємною згодою (§876, п. 3 Закону № 
89/2012 Зб.), це стосується як процесу запису дитини в садок, так і всіх подальших консультацій під час відвідування 
дитячого садка. 

Підписи обох законних представників: …………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………. 

 

В Празі 8.6.2022                                                                                           Mgr. Blažena Kobrová, директор садка  
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