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PŘIHLÁŠKA 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

 
(pouze pro děti s trvalým pobytem na městském obvodu Plzeň 1) 

 

Úřad městského obvodu Plzeň 1, Sociální odbor, alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň 
 

 

Jméno a příjmení dítěte: ..……………………………………………………………………… 

Datum narození: ……………………………………………………………………………….. 

Trvalé bydliště dítěte: ………………………………………………………………………….. 

Doručovací adresa (pokud je rozdílná od trvalého pobytu) ……………………………………………….. 

 

Jméno a příjmení  

zákonného zástupce: .…………………………………………………………………………… 

Kontaktní telefon: ………………………………………………………………………………. 

Kontaktní email: ………………………………………………………………………………… 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, 

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM VĚCNÉHO DARU K MÉ ŽIVOTNÍ UDÁLOSTI 

  
Souhlasím s tím, aby  

 
statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1,  

adresa:                alej Svobody 60, 323 00 Plzeň,       

IČO:                    000 75 370 

datová schránka (ID):                  2dibh62  

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

e-mailová adresa:                         postaumo1@plzen.eu 

 
po dobu uplynutí skartační lhůty od pořádaného slavnostního obřadu vítání občánků zpracovával mé osobní 

údaje, kterými jsou: jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, bydliště, jména a příjmení zákonného 

zástupce, kontaktní telefon a kontaktní e-mail; které jsem poskytl/a za účelem eventuálního interního auditu 

ÚMO Plzeň 1.  

 

Dále bere žadatel na vědomí, že se akce „vítání občánků“ konají v obřadní síni Úřadu městského obvodu Plzeň 

1, tj. na místě veřejném, a při obřadu bude přítomen profesionální fotograf. Vlastní zhotovení fotografií  

je na svobodném rozhodnutí zúčastněných. Fotografie pořízené při jednotlivých obřadech vítání občánků úřad 

nezveřejňuje.  

 

Souhlasím s poskytnutím věcného daru k životní události, který tímto přijímám.  
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Dále beru na vědomí: 

 

− jakmile pomine výše uvedená doba, po kterou jsou mé osobní údaje 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 před tímto úkonem; 

− mám právo na přístup k výše uvedeným osobním údajům, mám právo žádat opravu těchto nepřesných 

údajů, mám právo v případě odvolání tohoto souhlasu na výmaz těchto údajů, na jehož základě byly 

osobní údaje 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 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 ……………… dne ……………….                      

 

 

                                      

           …….………………………………… 

Podpis/y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášku odevzdejte do podatelny úřadu či zašlete poštou na výše uvedenou adresu úřadu. 


