Pravidla pro akci
„Vítání občánků obce Držková“
I) Úvod
Tato pravidla upravují akci „Vítání občánků obce Držková“ (dále jen „Vítání“), pořádanou
obcí Držková.
II) Podmínky Vítání
1. Na Vítání může být přihlášeno dítě mladší dvou let (rozhoduje věk dítěte ke dni
podání přihlášky), které má od svého narození trvalý pobyt v obci Držková, nebo bylo
k trvalému pobytu v obci Držková přihlášeno nejpozději do šesti měsíců od jeho
narození.
2. Dítě musí mít trvalý pobyt v obci Držková jak v době podání přihlášky na Vítání, tak
v den konání Vítání.
3. Dítě splňující výše uvedené podmínky musí být na Vítání přihlášeno zákonným
zástupcem písemnou přihláškou na Vítání prostřednictvím k tomu určeného formuláře.
Formulář přihlášky na Vítání je ke stažení na webových stránkách obce Držková,
případně v tištěné podobě na Obecním úřadě Držková.
4. Vyplněná a podepsaná přihláška na Vítání musí být řádně a včas doručena poštou
nebo osobně na Obecní úřad Držková, Držková 106, 763 19. Dnem podání přihlášky
se rozumí datum odevzdání do poštovní přepravy nebo datum převzetí na Obecním
úřadu Držková při osobním podání.
5. Obec Držková je oprávněna kontrolovat správnost údajů dítěte uvedených v přihlášce
(datum narození a adresu trvalého pobytu), kterými je podmíněna jeho účast na Vítání.
6. Vítání se koná v místě a termínu určeném obcí Držková a oznámeném zákonnému
zástupci přihlášeného dítěte prostřednictvím písemné pozvánky, zaslané na adresu
uvedenou v přihlášce, a to nejpozději 10 dnů před termínem Vítání. O termínech
Vítání může obec Držková informovat také prostřednictvím svých webových stránek.
7. Obec Držková si vyhrazuje právo rozhodnout o místě a termínu konání Vítání
a pozvání jednotlivých přihlášených dětí. Zákonný zástupce nemá právo určovat,
v který termín se bude jeho dítě Vítání účastnit. Pokud se zákonný zástupce s dítětem
v daném termínu k Vítání nedostaví, nemá nárok požadovat náhradní termín.
8. Vítání se musí přihlášené a pozvané dítě osobně zúčastnit, a to společně se svým
zákonným zástupcem, ve výjimečných případech s jiným doprovodem.
9. Dítě bude na Vítání obdarováno dárkem a knihou Valašská dědina Držková.
III) Zpracování osobních údajů
1. Obec Držková jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu s Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů1. Osobní údaje uvedené v přihlášce na Vítání jsou
zpracovávány na základě oprávněných zájmu správce pro účely organizace
a dokumentace této akce (čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení). Pořizování
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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 a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

a následné zveřejnění fotografií, zvukových a obrazových záznamů a zápis dítěte do
Pamětní knihy obce Držková se uskutečňuje na základě souhlasu zákonného zástupce
dítěte za účelem prezentace a dokumentace Vítání a za účelem trvalého uchování
informačních pramenů obce Držková.
IV) Závěrečné ustanovení
1. Tato pravidla schválilo Zastupitelstvo obce Držková na svém zasedání dne
22. listopadu 2018 usnesením č. j. VII/2018/15.
2. Tato pravidla vstupují v platnost 23. listopadu 2018, předchozí pravidla se tímto ruší.

