Město Mimoň
Mírová ulice 120, Mimoň - 471 24, tel. 487/805052, fax 487/805044
Správní odbor
Udělujete tímto souhlas společnosti město Mimoň, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň IČ:
00260746, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu NAŘÍZENÍ 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 zpracovávala osobní údaje za
účelem zaslání pozvánky na slavnostní obřad „Vítání občánků“.
Jméno a příjmení zákonného zástupce ………………………………………………………….
Jméno a příjmení dítěte

....…………………………………………………......

Datum narození dítěte

.....……………………………………………………..

Otec:

………………………………………………………….

Matka:

………………………………………………………….

Adresa trvalého pobytu dítěte

…………………………………………………………

Doručovací adresa zákonného zástupce ………………………………………………………..
E-mail ………………………………………………………………………………………………..
Slavnostní obřad „Vítání občánků“ je určen nově narozeným dětem, které mají trvalý pobyt
v Mimoni. Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním mých, jakožto zákonného
zástupce dítěte, tak i osobních údajů dítěte, za účelem a v rozsahu nezbytně nutném
k zaslání pozvánky na obřad „Vítání občánků“. Jméno, příjmení zák.zástupců + nezletilého
dítěte, datum narození nezletilého dítěte, e-mail je nutné zpracovat za účelem vítání
občánků. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku. Fotografie je nutné
zpracovávat za účelem vítání občánků a budou uchovány po dobu 1 roku.
Svým podpisem dávám – nedávám * souhlas se zpracováním mých osobních údajů za
účelem a v rozsahu nezbytně nutném k zaslání pozvánky.
V souvislosti se slavnostním přivítáním souhlasím – nesouhlasím* rovněž se zveřejněním
jména narozeného dítě v Mimoňském zpravodaji.
Jakmile pomine účel, bude provedena likvidace shromážděných údajů týkajících se „Vítání
občánků“. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít
kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:
město Mimoň, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň, email: podatelna@mestomimon.cz.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Potvrzuji, že poskytuji tyto osobní údaje zcela dobrovolně.
Mimoň dne: …………………………..
……………………………………..
Vlastnoruční podpis
* nehodící se škrtněte

