
P Ř I H L Á Š K A 

NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 8 

(pouze pro děti s trvalým pobytem v Městském obvodu Plzeň 8) 

Úřad městského obvodu Plzeň 8, sociální odbor, Veská 139/11, 326 00  Plzeň 

Tel.: 378 036 861, e-mail: jilkovav@plzen.eu 

 

Jméno a příjmení dítěte:  ________________________________________________________ 

 

Datum narození dítěte:  ________________________________________________________ 

 

Trvalé bydliště (včetně PSČ): ________________________________________________________ 

 

Doručovací adresa:  _____________________________________________________________________________ 

(pokud je rozdílná od trvalého bydliště)  

_____________________________________________________________________________ 

Jméno a příjmení  

zákonného zástupce:                    _____________________________________________________________________________ 

 

    _____________________________________________________________________________ 

 

Kontaktní telefon:*  ________________________________________________________

  

Kontaktní e-mail:*  _____________________________________________________________________________ 

 

*nepovinné údaje využívané v případě rychlého a bezproblémového řešení náhle vzniklé situace  

 

 

Důležité upozornění: 

Vyplněním tohoto formuláře projevuje žadatel svobodnou vůli a vydává souhlas se 

shromažďováním, zpracováním, zpracováním a uchováním (dále jen souhlas) výše uvedených 

osobních údajů Úřadem městského obvodu Plzeň 8, Veská 139/11, Plzeň (dále jen úřad), jako 

správcem. 

V souladu s GDPR jsou všechny zde uvedené údaje shromažďovány a zpracovávány 

sociálním odborem ÚMO Plzeň 8 za účelem možnosti kontaktování v souvislosti se zasláním 

pozvánky, přípravy a všech úkonů nutných k zajištění organizace slavnostního obřadu Vítání 

občánků MO Plzeň 8. 

Osobní údaje uvedené v tomto vyplněném souhlasu nebudou dále žádným způsobem 

zpracovávány, jakmile pomine účel použití tohoto souhlasu bude archivován dle z.č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a směrnice úřadu. 

Souhlas se zpracováním údajů je možné kdykoliv odvolat. 

Dále bere žadatel na vědomí, že slavnostní akt „Vítání občánků“ se koná v hasičské zbrojnici 

v Černicích, tj. na veřejném místě a při obřadu bude přítomen profesionální fotograf. 

Fotografie z průběhu akce mohou být zveřejněny občasníku Osmička, na sociálních sítích a 

webové stránce Úřadu městského obvodu Plzeň 8 - Černice. Vlastní zhotovení fotografií je na 

svobodném rozhodnutí zúčastněných.  



Souhlasím se zpracováním údajů v souladu s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů v platném znění a v souladu s Nařízením evropského 

parlamentu a Rady EU č.216/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (dále jen 

,,GDPR“). 

 

 

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 8; 

 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. 
 

 

 

 

Datum _________________________     Podpis/y________________________________

             

 

 

 

 

 

       

Přihlášku odevzdejte do podatelny úřadu, zašlete mailem: jilkovav@plzen.eu nebo  poštou 

na adresu ÚMO 8, Veská 11, 326 00 Plzeň – Černice. 
 

 

mailto:jilkovav@plzen.eu

