DJEČJI VRTIĆ ''CVRČAK I MRAV'' , TRIBALJ - BRIBIR

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ ''CVRČAK I MRAV''
Podnositelj zahtjeva:
___________________________________________________
(ime i prezime roditelja / skrbnika)
___________________________________________________
(ulica i kućni broj, mjesto)
PODACI O DJETETU

Ime i prezime:
Adresa stanovanja:
Datum i mjesto rođenja:

OIB:

PODACI O RODITELJIMA

MAJKA/SKRBNICA

OTAC/SKRBNIK

Ime i prezime:
OIB:
Broj telefona / mobitela:
Zanimanje:
Zaposlen/a (naziv poslodavca):

Za objekt (označiti):

TRIBALJ

BRIBIR

u program (označiti):
JASLICE – 10 - satni program (za djecu koja do 30. 9. nisu navršila 3 godine)
VRTIĆ - redoviti 10 satni program
Potreba roditelja/skrbnika je da dijete boravi od ponedjeljka do petka od _____ do _____ sati.
Potreba je roditelja da koristi rad popodnevne smjene. DA

NE

Uz zahtjev prilažem (označiti isprave koje se prilažu):
presliku djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja
dokumenta),
uvjerenje o prebivalištu oba roditelja/skrbnika i uvjerenje o prebivalištu djeteta ne starije od
6 mjeseci,
potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta,
rješenje jedinice lokalne samouprave u kojoj jedan ili oba roditelja imaju prebivalište kojim
se odobrava sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću ili zadužnicu solemniziranu od strane
javnog bilježnika u iznosu dvije mjesečne ekonomske cijene za program u koji se dijete upisuje
(prilaže se samo ako oba roditelja imaju prebivalište na području druge jedinice lokalne
samouprave i nemaju potvrdu sufinanciranja svoje lokalne jedinice ili su strani državljani),
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za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - rješenje nadležnog ministarstva o statusu
invalida Domovinskog rata,
za dijete s teškoćama u razvoju - mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz
područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih
tijela, ustanova i vještaka,
za dijete samohranog roditelja - rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja
zahtjeva za upis, presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog
roditelja ili drugu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,
za dijete u udomiteljskoj obitelji - rješenje da je dijete u udomiteljskoj obitelji,
za dijete zaposlenih roditelja - elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
o trenutačnom zaposlenju roditelja ne starija od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis,
za dijete iz obitelji s tri ili više djece - preslika rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih
ostale djece u obitelji,
za dijete roditelja koji prima dječji doplatak - preslika rješenja ili potvrda Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu,
za dijete zaposlenih roditelja koji će koristiti i poslijepodnevnu smjenu – potvrdu poslodavca
o smjenskom radu barem jednog roditelja.

Obavijest o prikupljanju osobnih podataka:
Dječji vrtić ''Cvrčak i mrav'', Tribalj, kao voditelj obrade osobnih podataka, osobne podatke obrađuje
isključivo u svrhu ostvarenja prava podnositelja zahtjeva za upis u Dječji vrtić ''Cvrčak i mrav'', uz
napomenu kako je takva obrada nužna zbog zakonitog provođenja predmetnog postupka. Pravna osnova
za obavljanje djelatnosti, a time i za obradu osobnih podataka svojih korisnika, proizlazi iz Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13). Predmetna dokumentacija koja sadrži
osobne podatke ispitanika, obzirom da je Dječji vrtić ''Cvrčak i mrav'' tijelo javne vlasti u smislu Zakona
o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18), pohranjuje se u skladu s odredbama toga Zakona.
Podnositelj zahtjeva, budući da je obrada podataka nužna za provođenje zadaće koja se obavlja zbog
javnog interesa, odnosno pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, može u smislu članka 21.,
stavka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka podnijeti prigovor. Podnositelj zahtjeva ima pravo od voditelja
obrade zatražiti ispravak, brisanje i ograničenje obrade osobnih podataka, a voditelj obrade će postupiti
po takvom zahtjevu ako se time ne narušavaju njegove pravne obaveze. Budući da je obrada podataka
nužna za obavljanje zadaća od javnog interesa, na istu se ne primjenjuje pravo na prenosivost podataka.
Osim u svrhu izvršavanja svojih javnopravnih i službenih ovlasti te zakonom propisanih obveza, osobni
podaci koje voditelj obrade prikuplja ne čine se dostupnim trećim privatnim i pravnim subjektima te
trećim zemljama.

U___________, _______________
(mjesto)
(datum)

___________________________
(potpis podnositelja zahtjeva)

