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JUBILEJNÍ SVATBA 

 
Jméno a příjmení manžela:     

Datum narození:   

Bydliště:    

 

Jméno a příjmení manželky:    

Rodné jméno:     

Datum narození:    

Bydliště:     

 

Datum původní svatby:                                   místo:    

Datum jubilejní svatby:                                  hodina :    

 

v bytě – v obřadní síni ÚMO Plzeň 1 – jiné místo :  

 

Počet dětí, vč. jmen:  

 

Počet vnuků, vč. jmen:  

 

Počet pravnuků, vč. jmen:  

 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 SOUHLAS S POSKYTNUTÍM VĚCNÉHO DARU K MÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU 

 

Souhlasím s tím, aby Statutární město Plzeň – městský obvod Plzeň 1, Úřad městského obvodu Plzeň 1  

                                                                  (dále jen “ÚMO 1“), 

adresa :                                             alej Svobody 60, PSČ 323 00,      IČO: 000753 

datová schránka (ID):                      2dibh62  

adresa pro elektronické podání :      http://epo.plzen.eu 

e-mailová adresa :                            postaumo1@plzen.eu 

 

 

 

po dobu uplynutí skartační lhůty od jubilejní gratulace mé osobě zpracovával mé osobní údaje, kterými 

jsou: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště; rodné jméno, datum a místo původní svatby, 

počet dětí včetně jmen, počet vnuků včetně jmen, počet pravnuků včetně jmen a veškeré osobní údaje 

z oddacího listu; které jsem poskytl/a za účelem eventuálního interního auditu ÚMO Plzeň 1. MO 

Plzeň 1 uchovává údaje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) dle § 36, který 

výslovně stanovuje, že obec může ocenit významné životní události svých občanů. 

 

http://epo.plzen.eu/
mailto:postaumo1@plzen.eu
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Dále souhlasím s tím, aby městský obvod Plzeň 1, bezplatně pořizoval fotografie, zvukový  

a obrazový záznam při slavnostních akcí včetně podobizen účastníků a souhlasím se zveřejněním 

takových záznamů a případně i mých osobních údajů po dobu zveřejnění daného příspěvku na 

internetových stránkách www.umo1.plzen.eu, nástěnkách v budově Úřadu městského obvodu Plzeň 1, 

alej Svobody 60, Plzeň, v médiích a propagačních materiálech za účelem informování o akci a 

prezentace činnosti městského obvodu Plzeň 1. 

 

Souhlasím s tím, aby mé údaje byly použity i při projednání výše uvedené záležitosti v orgánech města  

a městského obvodu Plzeň 1, odbornými útvary ÚMO 1, příspěvkovými organizacemi statutárního 

města Plzně, a to zejména zveřejněny, a tedy zpřístupněny v rámci usnesení orgánů statutárního města 

Plzně či orgánů městských obvodů (Rada města Plzně, Zastupitelstvo města Plzně, Rada městského 

obvodu, Zastupitelstvo městského obvodu), a to též formou jejich zveřejnění, a tedy zpřístupnění, 

na úřední desce, úřední desce umožňující dálkový přístup či na internetových stránkách města, či 

městského obvodu. 

 

Souhlasím s poskytnutím věcného daru k mému životnímu jubileu, který tímto přijímám.  

 

Dále beru na vědomí: 

 

− jakmile pomine výše uvedená doba, po kterou jsou mé osobní/ osobní údaje zvláštní kategorie 

zpracovávány, budou tyto údaje zlikvidovány v souladu s vnitřními předpisy ÚMO 1; 

− mám právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat, přičemž tím není dotčena zákonnost zpracování 

osobních údajů/osobních údajů zvláštní kategorie před tímto úkonem; 

− mám právo na přístup k výše uvedeným osobním údajům/ osobním údajům zvláštní kategorie, mám 

právo žádat opravu těchto nepřesných údajů, mám právo v případě odvolání tohoto souhlasu na 

výmaz těchto údajů, na jehož základě byly osobní údaje/ osobním údaje zvláštní kategorie 

zpracovávány, přičemž se právo na výmaz neuplatní za podmínek stanovených dle čl. 17 odst. 3 

GDPR, mám právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů 

− mám právo vznést námitku proti zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je 

v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 

− výše uvedené osobní údaje/ osobní údaje zvláštní kategorie nebudou sdělovány příjemcům 

s výjimkou orgánů veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření 

v souladu se zvláštními zákony;  písemnosti osobní povahy mohou být předloženy jako součást 

podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva pouze v případě, že k tomu dám výslovný 

souhlas;  

− poskytnutí osobních údajů ve výše uvedené záležitosti je svobodné, pro výše stanovený konkrétní 

účel, jednoznačné a informované. 

 

 

V Plzni dne  ………………………..                 

 

 

 

Podpis manželky……………………                                     Podpis manžela……………………  

 

 

 

Prosím, přiložte kopii oddacího listu. 

 


