Přihláška
na akci „Vítání občánků obce Držková“
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Adresa trvalého pobytu dítěte:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Adresa pro zaslání pozvánky1:
Telefonní kontakt, e-mail2:
Zákonný zástupce může v případě zájmu doručit vyplněnou a podepsanou přihlášku na akci
„Vítání občánků obce Držková“ (dále jen „Vítání“) poštou nebo osobně na adresu: 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.
O termínu akce Vítání bude zákonný zástupce informován prostřednictvím písemné
pozvánky, zaslané na adresu uvedenou v této přihlášce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prohlašuji, že jsem se seznámil/seznámila s pravidly pro Vítání, schválenými Zastupitelstvem
obce Držková dne 22. 11. 2018 usnesením č. j. VII/2018/15.
Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje v přihlášce jsou pravdivé a úplné.
Beru na vědomí, že obec Držková je oprávněna kontrolovat správnost údajů dítěte uvedených
v přihlášce (datum narození a adresu trvalého pobytu), kterými je podmíněna jeho účast na
Vítání.
Beru na vědomí, že obec Držková jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu
s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů3. 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). Osobní údaje
zpracovávané za tímto účelem nejsou předávány žádnému dalšímu příjemci.
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Adresa zákonného zástupce pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu dítěte
Údaj pro efektivnější komunikaci se zákonným zástupcem
3
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)
2

Souhlasím s pořizováním a následným zveřejněním fotografií, zvukových a obrazových
záznamů v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek anebo účtů na
sociálních sítích obce Držková či prostřednictvím mediálních výstupů jak v prostředí
internetu, tak v tradičním tisku za účelem prezentace a dokumentace Vítání a za účelem
trvalého uchování informačních pramenů obce Držková. Fotografie, zvukové a obrazové
záznamy zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale
budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky obce Držková, jeho
účet na některé ze sociálních sítí anebo si přečtou zveřejněné mediální výstupy jak v prostředí
internetu, tak v tradičním tisku. Správcem těchto osobních údajů je obec Držková. Obec
Držková nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
Souhlasím

–

Nesouhlasím4

Potvrzuji, že jsem informoval o pořizování fotografií, zvukových a obrazových záznamů
a jejich následném zveřejnění výše uvedenými způsoby také další doprovod svého dítěte na
Vítání.
Souhlasím se zapsáním dítěte do Pamětní knihy obce Držková, a to v rozsahu jméno, příjmení
a datum narození dítěte a podpis zákonného zástupce.
Souhlasím

–

Nesouhlasím5

Datum:

4
5

nehodící se škrtněte
nehodící se škrtněte

Podpis zákonného zástupce:

