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PŘEPYCHY 

                    Přepychy, č.p. 5, 517 32 Přepychy, 494 628 111, 603 485 369 

                    prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz 

 

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 

vítání občánků č.: O/2021/ 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:   

Jméno a příjmení dítěte:  

Datum narození dítěte:  

Adresa trvalého bydliště:  

Doručovací adresa:  

telefon:  

 

Vítání dětí je určeno JEN pro občánky (děti) s trvalým bydlištěm v Přepychách. 

 

Svým podpisem dávám souhlas s využitím výše uvedených osobních údajů mých a 

mého dítěte, a to pouze pro akci „Vítání občánků“ organizovanou Obcí Přepychy. Tedy 

na pozvánku, pamětní list, zápis v Knize vítání, na obal pamětního CD/DVD z akce a pro 

samotnou akci. Jsem si vědom, že pokud neposkytnu souhlas, nebudu moci být při 

vítání občánků uveden jako otec – matka dítěte. 

Souhlas je dáván Obecnímu úřadu Přepychy (dále Správce). 

Shromážděné a zpracované údaje týkající se akce „Vítání občánků“ budou zpracovávány do 

ukončení akce „Vítání občánků“ a poté ještě po dobu 3 let z důvodu oprávněných zájmů 

Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.  Po uplynutí této 

lhůty je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze pro účely archivace.  
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Prohlašuji, že mě Správce informoval, že osobní údaje jsou zpracovávány pro uvedený účel, a 

to na základě mého souhlasu, který je právním titulem zpracování osobních údajů. Dále pak 

souhlasím s tím, aby osobní údaje byly poskytnuty další příjemcům osobních údajů, mezi které 

patří zpracovatelé, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů 

(„Zpracovatel“) a poskytují dostatečné záruky ochrany osobních údajů, dále příjemci, kterým 

je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností a příjemci, kteří nejsou pro Správce 

Zpracovatelé, ale zprostředkovávající či vykonávající pro Správce služby nebo dodávky zboží a 

mají se Správcem uzavřenou dohodu o mlčenlivosti. 

 

Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl Správcem informován o svých 

právech a povinnostech, zejm. o svém právu 

(I) na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)  

(II) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR)  

(III) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro 

které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR)  

(IV) na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)  

(V) na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)  

(VI) na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném 

zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR)  

(VII) právo podat proti správci stížnost u dozorovaného orgánu (čl. 77 GDPR)  

(VIII) tento souhlas kdykoliv odvolat. 

 

Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím 

tohoto formuláře je zcela dobrovolné.  

 

Tento souhlas činím svobodně, pro konkrétní účel a v konkrétním rozsahu, při plné 

informovanosti o všech mých právech ze zpracování osobních údajů plynoucích. 

 

     

V:               

dne:                                             

 

 

               …….………………….………………                       

                                                                                  podpis zákonného zástupce  


