SOUHLAS SE SHROMAŽDOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“)

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 Měststský 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 zveřejnění1
 fotografie,
 jména a příjmení,
 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
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
1

Z níže uvedeného seznamu nehodící se škrtněte

údajů, 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

tel. ústředna: 379 415 111
fax: 379 422 300

e-mail: podatelna@muht.cz
www.horsovskytyn.cz

IČ: 00253 383
DIČ:CZ-00253 383

