
Zmocnění k vyzvedávání dítěte z Miniškolky MARCO, Riegrova 1543, Rakovník jinou osobou. 

 V souladu s ustanovením první hlavy zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který upravuje rodičovskou 

zodpovědnost a v návaznosti na ustanovení § 5, odst. 1) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v 

platném znění  

zákonný zástupce (zmocnitel) ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(jméno a příjmení) (datum narození) dále jen „zákonný zástupce“  

tímto zmocňuje zmocněnce .…...........................................................................................……………………………………….  

(jméno a příjmení, podpis) (datum narození) dále jen „zmocněnec“  

oprávněného k vyzvedávání dítěte …….………………………………………………………………………………………….……………………….  

(Jméno a příjmení dítěte) (datum narození dítěte)  

1) Zákonný zástupce prohlašuje, že jím zmocněná a pověřená osoba přebírá veškerou odpovědnost za dítě 

zmocnitele.  

2) Zmocněnec prohlašuje, že si je vědom právní odpovědnosti vůči dítěti zmocnitele a vůči dětské skupině, kde dítě 

plní docházku.  

3) Zákonný zástupce prohlašuje, že od převzetí dítěte výše uvedenou jím zmocněnou a pověřenou osobou přebírá 

veškerou odpovědnost za dítě zmocněnec.  

4) Zákonný zástupce bere na vědomí, že pedagogický pracovník je oprávněn prověřit uvedené údaje uvedené na 

tomto zmocnění.  

5) Pokud zmocněnec odmítne součinnost při kontrole jeho osobních údajů, nebude dítě zmocněnci vydáno.  

6) V případě, že jinou pověřenou osobou je osoba nezletilá (syn-dcera), zákonný zástupce prohlašuje, že právní 

jednání (vyzvednutí dítěte z DS), k němuž nezletilou osobu pověřil, je přiměřené jeho rozumové a mravní vyspělosti.  

7) Zmocněná osoba (zmocněnec) tímto souhlasí se zpracováním a uchováváním osobních údajů ve smyslu všech 

ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a ve smyslu nařízení č. 679/2016 o 

ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) ke zpracovávání osobních údajů v rozsahu jméno a 

příjmení, datum narození, a to za účelem a v souladu se zmocněním k vyzvedávání výše uvedeného dítěte. Souhlas 

poskytuje po dobu docházky dítěte nebo do odvolání souhlasu. S výše uvedeným zpracováním uděluje výslovný 

souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce 

(Miniškolka MARCO). Potvrzuje, že byl poučen o svých právech, zejména o právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i 

bez udání důvodu. 

8) Toto zmocnění platí na dobu  

a) neurčitou ANO/NE*        (*nehodící se škrtněte) 

b) určitou: od …............................................................ do …..……………............................................  

 

…….…………………………………….……………………………………………... (datum) (podpis zákonného zástupce) 

 

…….…………………………………….……………………………………………... (datum) (podpis zmocněnce) 


