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PRAVIDLA pro oceňování významných životních událostí občanů
města Horšovský Týn, oslavy jubilejních svateb
Čl. I. – Úvodní ustanovení
1)

Město Horšovský Týn podle ust. § 102 odst. 3 a § 36a zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) (dále jen „zákon o obcích“), ve znění pozdějších předpisů, může ocenit
významné životní události svých občanů.

2)

Pojem „ocenění“ významné životní události občana zahrnuje pouze ocenění ve vztahu
k tomuto občanovi. Není možné bez souhlasu občana zveřejnit v této souvislosti údaje
týkající se jeho osoby. Pokud by město Horšovský Týn chtělo ocenění významné životní
události občana zveřejnit (ve zpravodaji, na webových stránkách města či facebooku
města), musí tak být učiněno na základě předchozího písemného souhlasu jubilanta.

3)

Rada města Horšovský Týn zřídila Klub společenských akcí při Městském úřadu
Horšovský Týn, na úseku matriky (dále jen „KSA“).

4)

KSA ve spolupráci s úsekem matrik Městského úřadu Horšovský Týn připravuje podklady
a zajišťuje oceňování těchto významných životních událostí, a to:
a) Vítání občánků města Horšovský Týn,
b) Jubilejní svatby (25, 50, 60, 65, 70, 75 let),
c) Ocenění životního jubilea (70, 75, 80 a více let) občanů města Horšovský Týn.

5)

Občanem města Horšovský Týn se pro účely těchto pravidel rozumí osoba s trvalým
pobytem na území města Horšovský Týn či jeho místních částech, a to ke dni vzniku
významné životní události. U novorozených dětí je podmínkou, že občanem města je jak
novorozené dítě, tak alespoň jeden z rodičů.

6)

Údaje o novorozených dětech a životním jubileu (70, 75, 80 let a více let) budou
získávány podle ust. § 149a odst. 1, 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů, orgánem obce ze základního registru obyvatel
a informačního systému evidence obyvatel.

Čl. II. – Základní informace o zpracování osobních údajů
1) Správcem osobních údajů je ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. (zákon o zpracování
osobních údajů) (dále jen ZZOU) a 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) (dále jen GDPR) Město Horšovský Týn, IČO 00253383,
náměstí Republiky 52, 34601 Horšovský Týn. Kontaktní údaje pro přijímání písemných
žádostí o poskytnutí informace na podatelně Městského úřadu Horšovský Týn v době:
pondělí a středa 7:30 - 11:30, 12:00 - 16:30, úterý a čtvrtek 7:30 - 11:30. Kontaktní údaje
na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO): email dpo@muht.cz.
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2) Právní základ pro zpracování: splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, souhlas se
zpracováním vybraných osobních údajů.
3) Účel zpracování: organizační aktivity, informovanost občanů o společenských událostech
a dění ve městě prostřednictvím vydaných a archivovaných periodik města v tištěné a
elektronické podobě a informovanost občanů o společenských událostech a dění ve městě
na internetových stránkách a facebookovém profilu města.
4) Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, kontaktní údaje, fotografie, podpis, datum
narození, datum výročí.

Čl. III. - Vítání občánků města Horšovský Týn
1)

Vítání občánků města Horšovský Týn probíhá v průběhu kalendářního roku, v závislosti
na četnosti a počtu novorozených dětí. V červenci a srpnu se Vítání občánků
neuskutečňuje.

2)

Rodiče s trvalým pobytem v Horšovském Týně, jejichž novorozené děti dosáhnou
minimálně věku 2 měsíce, budou obesláni pozvánkou na „Vítání občánků“. Pozvánky
jsou zasílány automaticky.

3)

Obřadu se mohou účastnit také děti, které trvalý pobyt na území města Horšovský Týn
nemají, ale některý z rodičů zde trvalý pobyt má, za předpokladu, že o to rodiče požádají
(viz formulář, příloha č. 1).

4)

Kulturní program bude zajištěn prostřednictvím dětí z Mateřské školy Horšovský Týn p.o.
Po slavnostním obřadu a podepsání rodičů do pamětní knihy města Horšovský Týn bude
předán společně s věcným dárkem pro dítě i dárek pro jednoho z rodičů.

5)

Vítání občánků se účastní: novorozené děti, rodiče, prarodiče, popř. další členové rodiny
či osoby, které si rodiče pozvou, a dále představitel města (tj. starosta, místostarosta,
příp. člen zastupitelstva města Horšovský Týn, pokud bude k této činnosti Radou města
Horšovský Týn pověřen), členky KSA, děti z mateřské školy s paní učitelkou, příp. další
osoby zajišťující program.

6)

Rodiče, kteří se vítání občánků zúčastní a budou mít zájem na zveřejnění vybraných
poskytnutých údajů, vyplní souhlas se zpracováním osobních údajů na formuláři, který
je přílohou č. 2.

7)

Zpracovávanými osobními údaji jsou:





jméno, příjmení a kontaktní údaje rodičů za účelem organizace akce na základě
zákona o obcích,
jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje vítaného dítěte za účelem
organizace akce na základě zákona o obcích,
podobizna dalších zúčastněných za účelem zveřejnění v periodikách města v tištěné a
elektronické podobě, na internetových stránkách a facebookovém profilu města, na
základě konkludentního jednání/souhlasu zúčastněného,
podobizna a podpis (v případě, že je udělován souhlas se zveřejněním fotografií)
rodičů za účelem zveřejnění v periodikách města v tištěné a elektronické podobě, na
internetových stránkách a facebookovém profilu města, na základě písemného
souhlasu,
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podobizna vítaného dítěte za účelem zveřejnění informace v periodikách města
v tištěné a elektronické podobě, na internetových stránkách a facebookovém profilu
města, na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Čl. IV. - Jubilejní svatby (25, 50, 60, 65, 70, 75 let)
1)

Na základě požadavku občanů město Horšovský Týn ocení jejich významnou životní
událost, jakou je jubilejní svatba (25, 50, 60, 65, 70, 75 let). Manželé, kteří uzavřeli sňatek
na jiném místě ČR a jejich sňatek je tak evidován v matriční knize obce, ve které sňatek
uzavřeli, je nutné, aby tuto skutečnost nahlásili matrikářce. Město Horšovský Týn zajistí
na žádost slavnostní obřad k výročí jubilejní svatby, nebo návštěvu v místě bydliště,
anebo zašle písemnou gratulaci.

2)

Návštěvy v místě bydliště se účastní členky KSA, příp. představitel města (starosta či
místostarosta). Účast jednotlivých osob bude předem projednána s jubilanty.

3)

Na základě požadavku manželů s trvalým pobytem mimo město Horšovský Týn, kteří
uzavřeli manželství v Horšovském Týně, zajistí město Horšovský Týn slavnostní obřad
k výročí jejich jubilejní svatby (25, 50, 60, 65, 70, 75 let).

4)

Žádost je možno vyřídit osobně u Odboru vnitřních věcí a památkové péče (matrika),
nebo vyplněním formuláře (viz příloha č. 3) odeslaném buď písemně Městskému úřadu
Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn, nebo e-mailem.

5)

Jubilanti, kteří budou mít zájem na zveřejnění poskytnutých osobních údajů nad rámec
jména a příjmení, vyplní souhlasem se zpracováním osobních údajů na formuláři, který
je přílohou č. 4.

6)

Zpracovávanými osobními údaji jsou:






jméno, příjmení, datum uzavření sňatku a kontaktní údaje oceněných manželů za
účelem organizace akce na základě zákona o obcích,
jméno a příjmení oceněných manželů za účelem zveřejnění informace v periodikách
města v tištěné a elektronické podobě, na internetových stránkách a facebookovém
profilu města, na základě zákona o obcích,
podobizna, podpis (v případě, že je udělován souhlas se zveřejněním jiných údajů, než
jména a příjmení) a jubileum oceněných manželů za účelem zveřejnění informace v
periodikách města v tištěné a elektronické podobě, na internetových stránkách a
facebookovém profilu města, na základě písemného souhlasu jubilantů.
podobizna dalších zúčastněných za účelem zveřejnění v periodikách města v tištěné a
elektronické podobě, na internetových stránkách a facebookovém profilu města, na
základě konkludentního jednání/souhlasu zúčastněného.
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Čl. V. - Ocenění životního jubilea (70, 75, 80 a více let) občanů města
Horšovský Týn
1)

Občané města Horšovský Týn, kteří se dožijí životního jubilea (70, 75, 80 let a více let),
budou městem Horšovský Týn oceněni.

2)

Občanům města Horšovský Týn, kteří byli narozeni v příslušném měsíci, město
Horšovský Týn zajistí osobní návštěvu členek KSA, blahopřání a předání věcného daru
(blahopřání, bonboniéry, při dosažení věku 90 let je předán dárkový koš). Na žádost
jubilanta zajistí město Horšovský Týn osobní návštěvu starosty či místostarosty města.

3)

Jubilanti, kteří budou mít zájem na zveřejnění vybraných poskytnutých údajů, vyplní
souhlas se zpracováním osobních údajů na formuláři, který je přílohou č. 4.

4)

Zpracovávanými osobními údaji jsou:






jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje jubilanta za účelem organizace
akce na základě zákona o obcích,
jméno a příjmení za účelem zveřejnění informace v periodikách města v tištěné a
elektronické podobě, na internetových stránkách a facebookovém profilu města, na
základě zákona o obcích,
podobizna, jubileum a podpis (pouze k souhlasu se zveřejněním fotografií a jubilea)
za účelem zveřejnění informace v periodikách města v tištěné a elektronické podobě,
na internetových stránkách a facebookovém profilu města, na základě písemného
souhlasu jubilantů,
podobizna dalších zúčastněných za účelem zveřejnění v periodikách města v tištěné a
elektronické podobě, na internetových stránkách a facebookovém profilu města, na
základě konkludentního jednání/souhlasu zúčastněného.

Čl. VI. – Závěrečné ustanovení
1)
2)

Tato pravidla schválila Rada města Horšovský Týn na svém zasedání dne 11.3.2020,
č. usnesení RM 36/26 a nabývají platnosti a účinnosti dnem 11.3.2020.
Zveřejněním ve Zpravodaji města Horšovský Týn je zamýšleno písemné podání informací
z události v souvislosti s veřejným životem města za účelem informovanosti ve veřejném
zájmu občanů.

V Horšovském Týně dne 11.3.2020

_____________________
Ing. Josef Holeček v.r.
starosta

______________________
David Škopek v.r.
místostarosta
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Příloha č. 1: Žádost - vítání občánků (pro děti, které nemají trvalý pobyt na území města
Horšovský Týn, ale některý z rodičů zde trvalý pobyt má)

Vážení rodiče,
pokud máte zájem zúčastnit se vítání občánků, vyplňte následující žádost.
Vítání občánků zajišťují pracovnice matriky Městského úřadu v Horšovském Týně.
Vyplněnou žádost odevzdejte do osmi týdnů od narození dítěte v podatelně zdejšího úřadu, nebo ji
zašlete poštou na adresu Město Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn.

Žádost - vítání občánků
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Trvalé bydliště včetně PSČ

Jméno a příjmení rodičů
tel. číslo / e-mail
Tímto poskytuji dobrovolně uvedené osobní údaje moje a dítěte Městskému úřadu Horšovský Týn a
dávám souhlas, aby Městský úřad Horšovský Týn shromažďoval a zpracoval uvedené osobní údaje
moje, jako zákonného zástupce, i dítěte, za účelem a v rozsahu nezbytné nutném k organizaci a
prezentaci obřadu vítání občánků
Souhlasím s tím, aby Městský úřad Horšovský Týn zpracoval osobní údaje moje i dítěte pouze za účelem
a v rozsahu shora uvedeném a na dobu nezbytně nutnou k tomuto účelu. Jsem si vědom/a, že tento
souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, je
dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a informován/a ve smyslu ZZOU a GDPR o tom, v jakém
rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje
zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Byl/a jsem poučen/a o svých právech podle
ZZOU a GDPR, zejména o právu na přístup a opravu zpracovaných osobních údajů mých i dítěte.
Souhlasím s tím, že poté, co pomine účel, pro nějž je tento souhlas udělen, a důvod archivace
dokumentů, dojde k ukončení zpracování osobních údajů a následně budou shromážděné a
zpracované osobní údaje, včetně tohoto písemného souhlasu, zlikvidovány v souladu s vnitřními
předpisy úřadu a právními předpisy.

V __________dne ____________

.................................................................
podpis (matky)

.................................................................
podpis (otce)
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Příloha č. 2 - Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů
SOUHLAS SE SHROMAŽDOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v návaznosti na zákon č. 110/2019 Sb. (zákon o zpracování osobních údajů) (dále jen ZZOU)
a 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) (dále
jen GDPR)
Jméno a příjmení zákonného zástupce (matka):

........................................................................................
Adresa trvalého bydliště:

............................................................................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce (otec):

........................................................................................
Adresa trvalého bydliště:

............................................................................................
Jméno a příjmení nezletilého dítěte:

.........................................................................................
Datum narození nezletilého dítěte:

..........................................................................................

Tímto poskytuji dobrovolně uvedené osobní údaje moje a dítěte Městskému úřadu Horšovský Týn a
dávám souhlas, aby Městský úřad Horšovský Týn shromažďoval a zpracoval uvedené osobní údaje
moje, jako zákonného zástupce, i dítěte, za účelem a v rozsahu nezbytné nutném k organizaci a
prezentaci obřadu vítání občánků. Tento souhlas dávám za účelem:


1

Pořízení a zveřejnění1
 fotografie mě a dítěte,

Z níže uvedeného seznamu nehodící se škrtněte
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ve:
 Zpravodaji Města Horšovský Týn,
 na webových stránkách města Horšovský Týn www.horsovskytyn.cz,
 na profilu města Horšovský Týn na webových stránkách www.facebook.cz
Souhlasím s tím, aby Městský úřad Horšovský Týn zpracoval osobní údaje moje i dítěte pouze za účelem
a v rozsahu shora uvedeném a na dobu nezbytně nutnou k tomuto účelu. Jsem si vědom/a, že tento
souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, je
dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a informován/a ve smyslu ZZOU a GDPR o tom, v jakém
rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje
zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Byl/a jsem poučen/a o svých právech podle
ZZOU a GDPR, zejména o právu na přístup a opravu zpracovaných osobních údajů mých i dítěte.
Souhlasím s tím, že poté, co pomine účel, pro nějž je tento souhlas udělen, a důvod archivace
dokumentů, dojde k ukončení zpracování osobních údajů a následně budou shromážděné a
zpracované osobní údaje, včetně tohoto písemného souhlasu, zlikvidovány v souladu s vnitřními
předpisy úřadu a právními předpisy.
V Horšovském Týně dne

.................................................................

.................................................................
podpis (matky)

.................................................................
podpis (otce)
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Příloha č. 3 - Město Horšovský Týn – žádost Jubilejní svatba
MěÚ Horšovský Týn (úsek matriky)
náměstí Republiky 52
346 01 Horšovský Týn
JUBILEJNÍ SVATBA

Při výročí:

25

50

60

65

70

75

Manželů: …...........................................................................................…..........................................
Adresa bydliště: .................................................................................................................................
Požadavek:

obřad
návštěva v místě bydliště
písemná gratulace

Navržené datum:

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

Jméno a příjmení nevěsty: ................................................................................….............................
Datum narození nevěsty: ...................................................................................….............................
Jméno a příjmení ženicha: ................................................................................….............................
Datum narození ženicha: ..................................................................................….............................
Oddací list vydal: …...........................................................................................….............................
Datum sňatku: .....…...........................................................................................….............................
Údaje toho, kdo svatbu připravuje:
Jméno a příjmení: …………………………………………….....…..................................................
Telefon: ……………………………………

E-mail:..….....…..................................................

Tímto poskytuji dobrovolně uvedené osobní údaje Městskému úřadu Horšovský Týn, nám. Republiky
52, Horšovský Týn, a dávám souhlas k tomu, aby Městský úřad Horšovský Týn shromažďoval a
zpracoval uvedené osobní údaje za účelem a v rozsahu nezbytném ke splnění účelu, gratulace k
výročí uzavření manželství.
Souhlasím s tím, aby Městský úřad Horšovský Týn zpracoval osobní pouze za účelem a v rozsahu shora
uvedeném a na dobu nezbytně nutnou k tomuto účelu. Jsem si vědom/a, že tento souhlas se
zpracováním údajů, udělený v souladu se ZZOU a GDPR, je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv
odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.
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Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a informován/a ve smyslu ZZOU a GDPR o tom, v jakém
rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje
zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Byl/a jsem poučen/a o svých právech podle
ZZOU a GDPR, zejména o právu na přístup a opravu zpracovaných osobních údajů.
Souhlasím s tím, že poté, co pomine účel, pro nějž je tento souhlas udělen, a důvod archivace
dokumentů, dojde k ukončení zpracování osobních údajů a následně budou shromážděné a
zpracované osobní údaje, včetně tohoto písemného souhlasu, zlikvidovány v souladu s vnitřními
předpisy úřadu a právními předpisy.

V…………………………………… dne:..….....…..............................

.................................................................
podpis
(Vyplněnou žádost odevzdejte v podatelně zdejšího úřadu, nebo ji zašlete poštou na adresu Město
Horšovský Týn, náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn. )
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Příloha č. 4 - Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů
SOUHLAS SE SHROMAŽDOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v návaznosti na zákon č. 110/2019 Sb. (zákon o zpracování osobních údajů) (dále jen ZZOU)
a 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) (dále
jen GDPR)

Jméno a příjmení:

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

..........................................................................................
Adresa trvalého bydliště:

............................................................................................

Tímto poskytuji dobrovolně uvedené osobní údaje Městskému úřadu Horšovský Týn, nám. Republiky
52, Horšovský Týn, a dávám souhlas k tomu, aby Městský úřad Horšovský Týn shromažďoval a
zpracoval uvedené osobní údaje za účelem a v rozsahu nezbytném ke splnění účelu, gratulace
k životním výročím (tj. 70, 75, 80 a více let) či k výročí uzavření manželství (tj. 25, 50, 60, 65 let). Tento
souhlas dávám za účelem:


Pořízení a zveřejnění2
 fotografie,
 data narození,
 bydliště,
 věku
 době uzavření manželství
ve:
 Zpravodaji Města Horšovský Týn,
 na webových stránkách města Horšovský Týn www.horsovskytyn.cz,
 na profilu města Horšovský Týn na webových stránkách www.facebook.cz

Souhlasím s tím, aby Městský úřad Horšovský Týn zpracoval osobní pouze za účelem a v rozsahu shora
uvedeném a na dobu nezbytně nutnou k tomuto účelu. Jsem si vědom/a, že tento souhlas se

2

Z níže uvedeného seznamu nehodící se škrtněte
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zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, je dobrovolný a jsem
oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a informován/a ve smyslu ZZOU a GDPR o tom, v jakém
rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje
zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Byl/a jsem poučen/a o svých právech podle
ZZOU a GDPR, zejména o právu na přístup a opravu zpracovaných osobních údajů.
Souhlasím s tím, že poté, co pomine účel, pro nějž je tento souhlas udělen, a důvod archivace
dokumentů, dojde k ukončení zpracování osobních údajů a následně budou shromážděné a
zpracované osobní údaje, včetně tohoto písemného souhlasu, zlikvidovány v souladu s vnitřními
předpisy úřadu a právními předpisy.
V Horšovském Týně dne

.................................................................

.................................................................
podpis
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