Vítání občánků – ochrana osobních údajů
Vážení rodiče,
dlouholetou tradicí v Nýrsku je vítání nově narozených občánků, ve které by
Město Nýrsko ve spolupráci s matrikou Městského úřadu Nýrsko i nadále
chtělo pokračovat.
Z tohoto důvodu musíme proto požádat rodiče o spolupráci a to tak, že pokud
budete po narození Vašeho miminka mít zájem o účast na „Vítání občánků,“
lze se přihlásit osobně na matrice, (Jana Rubášová ) nebo vyplnit níže uvedený
souhlas se zjištěním a shromažďováním osobních údajů a zaslat jej poštou na
adresu: Městský úřad Nýrsko – matrika, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko nebo emailem : jrubasova@mestonyrsko.cz
Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů
a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů).
Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu
slavnostního Vítání občánků na Městském úřadu v Nýrsku.

Nejbližší termín vítání občánků je květen – červen 2019
(přesné datum bude uvedeno v pozvánce)

Souhlas se zpracováním osobních údajů je uveden na druhé straně této výzvy

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas třetích osob se zpracováním OÚ (vítání občánků)
Já, níže podepsaný
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………………..………
.
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů organizací:
Město Nýrsko, IČ: 00255921
v tomto rozsahu:
jméno, příjmení, datum narození dítěte : …………………………………………………………………………………………….….
jméno, příjmení, adresa rodičů: ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Souhlas uděluji za účelem č. 1: osobní pozvání na obřad „Vítání občánků“
v tomto rozsahu: jméno, příjmení, podobizna
Souhlas uděluji za účelem č.2: pořízení a uveřejnění fotografie z vítání občánků v Nýrských novinách
Souhlas uděluji na dobu: nezbytnou k naplnění účelu
Nesouhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů žádné třetí osobě s výjimkou zákonem
stanovených případů.
Správce nemá v úmyslu předat mé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou
legislativou poučen/a o:
• o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodu
• o svém právu na přístup k těmto osobním údajům,
• o svém právu na opravu, resp. doplnění těchto údajů,
• o svém právu na výmaz těchto údajů,
• o svém právu na omezení zpracování těchto údajů,
Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas
vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.

V ……………………………

dne.......................................
Podpis

