
Mateřská škola Sedmikráska, Železničářská,Ćeské Budějovice 

Železničářská 1930/12, 370 06 České Budějovice příspěvková organizace 

s odloučenými pracovišti MŠ Krokova 9, MŠ V.Špály 7 

 
Změna osobních údajů dítěte a zákonných zástupců 

 
Na základě 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, který ukládá škole 

jako správci osobních údajů zpracovávat jen přesné osobní údaje, Vás žádáme o vyplnění a potvrzení správnosti údajů. Účelem je vedení školní matriky (rozsah 

určuje § 28 zákona č. 561/2004 Sb.). Svým podpisem uděluji Mateřské škole Sedmikráska  souhlas se zpracováním těchto údajů za účelem vedení školní matriky a 
dalších údajů (telefonní spojení, e-mail) za účelem nezbytného kontaktu se školou. V případě jakýchkoliv jejich změn budu školu neprodleně informovat.  

 

Dítě, zákonný zástupce (adresa, pojišťovna, telefonní kontakt, email-změny) 

Změny v údajích:                                                                                                                       …………………………………………….. 
(jméno dítěte) 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….             ………………….         …………….. 
 změna               datum            podpis
  
 

………………………………………………………………………………………………………………………….             ………………….         …………….. 
 změna                datum             podpis
  
 

………………………………………………………………………………………………………………………..             ………………….         …………….. 
 změna                  datum             podpis
  
 

 

Mateřská škola Sedmikráska, Železničářská,Ćeské Budějovice 

Železničářská 1930/12, 370 06 České Budějovicepříspěvková organizace 

s odloučenými pracovišti MŠ Krokova 9, MŠ V.Špály 7 

 

Dotazník na kontrolu aktuálnosti osobních údajů dítěte a zákonných zástupců 

 
Na základě 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, který ukládá škole 
jako správci osobních údajů zpracovávat jen přesné osobní údaje, Vás žádáme o vyplnění a potvrzení správnosti údajů. Účelem je vedení školní matriky (rozsah 

určuje § 28 zákona č. 561/2004 Sb.). Svým podpisem uděluji Mateřské škole  Sedmikráska  souhlas se zpracováním těchto údajů za účelem vedení školní matriky 

a dalších údajů (telefonní spojení, e-mail) za účelem nezbytného kontaktu se školou. V případě jakýchkoliv jejich změn budu školu neprodleně informovat.  

 

Dítě, zákonný zástupce (adresa, pojišťovna, telefonní kontakt, email-změny) 

Změny v údajích: :                                                                                                                       …………………………………………….. 
(jméno dítěte) 
 
 

 
 změna                  datum      podpis  
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………….             ………………….         …………….. 
 změna               datum            podpis
  
 

………………………………………………………………………………………………………………………….             ………………….         …………….. 
 změna                datum             podpis
  
 

………………………………………………………………………………………………………………………..             ………………….         …………….. 
 změna                  datum             podpis 

 


