
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ projektu

KLUB JEDNIČKA
Několik důležitých rad, jak registrační formulář vyplnit 
a doručit na ÚMO Plzeň 1:

1.    Ve formuláři vyplňte všechna pole.
2.   Údaje vyplňte čitelně hůlkovým písmem.
3.   Zkontrolujte, zda jste formulář na druhé straně podepsali.
4.    Vyplněný formulář s vlastnoručním podpisem můžete odeslat na adresu:
     Úřad městského obvodu Plzeň 1, Klub Jednička, alej Svobody 60, 323 00  Plzeň.
5.    Vyplněný formulář s vlastnoručním podpisem můžete také osobně odevzdat v podatelně Úřadu MO Plzeň 1, 
      alej Svobody 60, 1. poschodí, dveře č. 113, v úřední hodiny pro osobní jednání 
      (pondělí a středa 8 - 17 hodin; úterý a čtvrtek 8 - 14 hodin; pátek 8 - 13 hodin.)
6.   Každý z rodičů/zákonných zástupců dítěte se musí do projektu Klub Jednička registrovat samostatně, tedy vyplnit vlastní registrační formulář. Karta 
     účastníka projektu, kterou obdržíte po registraci, je nepřenosná, uplatnit slevu nebo výhodu může pouze osoba, na jejíž jméno je karta vystavena.  

Rodič/zákonný zástupce dítěte/dětí (účastník projektu) 

Titul:

Děti

Jméno:Příjmení:

Ulice:

PSČ: Obec:

Mobil:

E-mail:

Účastníkem projektu Klub Jednička, registrovaným v sekci Rodiče a děti, se může stát osoba, která má trvalý pobyt na území MO Plzeň 1 a současně 
je zákonným zástupcem dítěte/dětí mladších 15 let (tzn. je rodič, osvojitel, opatovník, poručník, pěstoun), které mají trvalý pobyt na území MO Plzeň 1. 
Účast v projektu je bezplatná.

Nedílnou součástí tohoto registračního formuláře je Souhlas ke zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2002 Sb., 
o ochraně osobních údajů, v platném znění;  a povinné přílohy (přiložte k registračnímu formuláři):

1.   prostá kopie rodného listu dítěte/dětí uvedených v registračním formuláři 
     (v případě, že se registruje rodič dítěte nebo jiný zákonný zástupce dítěte - osvojitel, opatrovník, poručník, pěstoun) a
2.  prostá kopie rozhodnutí soudu o svěření  dítěte/dětí do péče s vyznačenou doložkou právní moci 
     (v případě, že se registruje jiný zákonný zástupce dítěte - osvojitel, opatrovník, poručník, pěstoun). 

RODIČE A DĚTI

Podpisem tohoto registračního formuláře potvrzujete, že jste se seznámil(a) se všeobecnými podmínkami projektu Klub Jednička, 
a že s nimi souhlasíte. 

datum a čas doručení formuláře

PLZEŇ 1

Číslo:

Příjmení:

Telefon:

Jméno: Datum narození: Trvalý pobyt (doplňte ulici a číslo):

PLZEŇ 1

PLZEŇ 1

PLZEŇ 1

PLZEŇ 1

PLZEŇ 1

Čestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a já, níže podepsaný(á), i všechny v registračním formuláři 
uvedené děti máme trvalý pobyt na území MO Plzeň 1.

Příjmení: Jméno:

V Plzni dne: Podpis:



Rodič/zákonný zástupce dítěte/dětí 

Titul:

Děti

Jméno:Příjmení:

V Plzni
dne:

Podpis:

Jméno:Příjmení: Datum narození:

Já, níže podepsaný(á), uděluji na základě níže uvedených informací a poučení městskému obvodu Plzeň 1, sídlem alej Svobody 60, 323 00 Plzeň,  IČ: 00075370, 
jako realizátorovi projektu a všem smluvním partnerům projektu, svůj souhlas, aby moje osobní údaje v níže uvedeném rozsahu zpracovával za účelem realiza-
ce projektu (zejm. vedení seznamu účastníků) Klub Jednička. Souhlasím s tím, aby moje osobní údaje byly zpracovávány po dobu mé účasti 
v projektu a dále po dobu jednoho roku od ukončení mé účasti v projektu Klub Jednička.

Rozsah osobních údajů, které budou zpracovávány: jméno a příjmení, popř. titul, datum narození, rodné číslo, bydliště a/nebo trvalý pobyt, telefonní 
kontakt, e-mailový kontakt, popř. číslo klubové karty.

Poučení:
1.   Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů a tohoto souhlasu k jejich zpracování za výše uvedeným účelem je ze strany subjektu osobních údajů dobrovolné. Pokud se však 
subjekt údajů rozhodne své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním neposkytnout, nemůže se stát účastníkem projektu Klub Jednička.

2.   Právo na přístup k osobním údajům
Každý subjekt údajů má právo požádat správce o informaci  o zpracování svých osobních údajů v rozsahu ust. § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v platném znění. Za poskytnutí takové informace může správce požadovat přiměřenou náhradu.

3.   Další práva subjektu údajů
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou sou-
kromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
                          a.       požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
                          b.       požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění    
                                    nebo likvidaci osobních údajů.
Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů ve smyslu písm. a, b), má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních 
údajů (dále též „Úřad“.) Právo subjektu údajů obrátit se na Úřad přímo není dotčeno.

     Obsahem informace je vždy sdělení o
                          a.       účelu zpracování osobních údajů,
                          b.       osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací 
                                   o jejich zdroji,
                          c.       povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny 
                                   úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem
                          d.       je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
                          e.       příjemci, případně kategoriích příjemců.

     Tento souhlas ke zpracování osobních údajů uděluji zároveň jako zákonný zástupce níže uvedeného  
    dítěte, resp. dětí jeho, jejím nebo jejich jménem. 

SOUHLAS KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

1

1

Jméno:Příjmení:

V Plzni
dne:

Podpis:

Osobně jsem převzal(a) kartu účastníka projektu Klub Jednička (vyplňujte až při převzetí karty na ÚMO Plzeň 1)


