Úřad městského obvodu Plzeň 9 – Malesice
Chotíkovská 72/14
318 00 Plzeň-Malesice
Telefon: +420 378 036 880
E-mail: postaumo9@plzen.eu
Datová schránka (ID): 6xib4ax

Přihláška na vítání občánků MO Plzeň 9 – Malesice
Vážení rodiče,
pokud máte zájem zúčastnit se se svým děťátkem vítání občánků, vyplňte laskavě tuto přihlášku.
Váš souhlas požadujeme na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Svým podpisem vyslovujete souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováním osobních údajů svého dítěte
v souvislosti se zajištěním veškerých úkonů spojených s obřadem Vítáním občánků MO Plzeň 9 - Malesice. Vyplněný
tiskopis odevzdejte v podatelně ÚMO Plzeň 9 – Malesice, Chotíkovská 72/14.
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Jméno a příjmení matky
Jméno a příjmení otce
Trvalé bydliště
(příp. i doručovací adresa, pokud je odlišná)

Tel. kontakt/e-mail *)

*) nepovinné údaje využívané v případě rychlého a bezproblémového řešení náhle vzniklé situace

Upozornění:
Vyplněním této přihlášky projevuje žadatel svobodnou vůli a vydává souhlas se shromažďováním, zpracováním a
uchováním osobních údajů (dále jen souhlas) Úřadem městského obvodu Plzeň 9 – Malesice, Chotíkovská 72/14, jako
správcem údajů. Souhlas je udělen pro všechny osobní údaje uvedené v tomto formuláři, v souladu s ustanovením
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s Nařízením evropského parlamentu a
Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
V souladu s GDPR jsou uvedené údaje shromažďovány a zpracovávány odborem sociálním a ohlašovny ÚMO Plzeň 9 za
účelem kontaktování v souvislosti s pořádáním, přípravami a úkony spojenými s organizací slavnostního obřadu Vítání
občánků MO Plzeň 9. Údaje o jménu, příjmení dítěte a rodičů, dále měsíce a roku narození dítěte, označení části MO a
podpis rodičů, budou dále uchovávány v Kronice narozených občanů, která není veřejně přístupná, je bezpečně
uložená a slouží výhradně k zápisům při slavnostním obřadu. Osobní údaje uvedené v tomto souhlasu nebudou jinak
zpracovávány. Tento souhlas bude archivován dle platných právních předpisů o archivnictví a v souladu s vnitřními
směrnicemi úřadu. Souhlas se zpracováním těchto údajů je možné kdykoliv odvolat.
Žadatel bere na vědomí, že se obřad koná v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 9, tj. na veřejném místě, a obřadu bude
přítomen profesionální fotograf. Zhotovení fotografií je na svobodném rozhodnutí zúčastněných. Společná fotografie
rodičů, dětí a představitele MO 9 pak může být použita v občasníku vydávaném MO Plzeň 9 Devítka a na webových
stránkách MO Plzeň 9.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů MO Plzeň 9 je Ing. Jiří Baumruk, tel. +420 378 032 207, baumruk@plzen.eu.

Datum: ……………..

podpisy rodičů: …………………………………………
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