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PŘIHLÁŠKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MĚSTA ČÁSLAVI 

(pouze pro děti s trvalým pobytem v Čáslavi) 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 
GDPR) a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  

Správce osobních údajů: 
Město Čáslav 
nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 
286 01 Čáslav 
IČ: 00236021 
(dále jen „správce“) 

Subjekt údajů (dítě): 

jméno/jména a příjmení dítěte  .........................................................................................  

datum narození dítěte  ........................................................  

adresa místa trvalého pobytu 

 .............................................................................................................................................  

kontaktní adresa (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu) 

 .............................................................................................................................................  

Zákonný zástupce dítěte: 

jméno a příjmení otce  ..................................................................................................  

jméno a příjmení matky  ..................................................................................................  

telefonní číslo *  ...................................................  

e-mailová adresa *  ..................................................................................................  

* nepovinné údaje 
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Já, níže podepsaný subjekt údajů, uděluji tímto na dobu tří měsíců, případně do mého 
odvolání tohoto souhlasu, správci souhlas s tím, aby zpracovával mé osobní údaje. 

Souhlas uděluji za účelem vedení evidence zájemců, zaslání pozvánky, přípravy a všech 
úkonů nezbytných k zajištění organizace slavnostního aktu „Vítání občánků“. 

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány: 

• jméno/jména a příjmení dítěte, 

• datum narození dítěte, 

• adresa místa trvalého pobytu, 

• kontaktní adresa, 

• jméno a příjmení otce, 

• jméno a příjmení matky, 

• telefonní číslo, 

• e-mailová adresa. 

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to 
doručením písemného odvolání souhlasu na adresu sídla správce. Odvoláním souhlasu není 
dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

Osobní údaje nebudou zveřejněny a nebudou předány žádným třetím osobám. 

Byl/a jsem poučen/a o svých právech: 

• tento souhlas kdykoliv odvolat, 

• požadovat po správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,  

• přístupu k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,  

• požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,  

• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 
údajů obrátit se na správce (pověřenec pro ochranu osobních údajů, e-mailová 
adresa poverenec@meucaslav.cz) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Výše uvedená práva mohu uplatnit písemně u správce doručením dopisu na adresu sídla 
správce. 

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl 
tento souhlas vydán. 

Potvrzuji tímto přesnost a pravdivost uvedených údajů, případné změny neprodleně 
oznámím správci. 

 

Datum  ..................................  Podpis otce ..............................................  

 

 Podpis matky ...........................................  
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