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 ust. § 11, odst. 1 a 2 zákona o
ochraně osobních údajů 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 ust. § 21 zákona o ochraně osobních údajů, 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)

