
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA NA  ,,VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“ 

 

 

Jméno a příjmení dítěte:  ………………………………………………………. 

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

Adresa trvalého pobytu:  ………………………………………………………. 

Jméno a příjmení matky:              ………..…………………………………………….. 

(zákonného zástupce) 

Jméno a příjmení otce:   ……………………………………………………… 

(zákonného zástupce) 

Doručovací adresa:            ……………………………………………………….. 

(liší-li se od adresy trvalého pobytu) 

Kontakt:             ……………………………………………………….. 

(telefon, e-mail) 

 

Vyplněnou přihlášku můžete nejpozději 20 dnů před stanoveným termínem konání akce: 

➢ osobně doručit na odbor finanční a školství  

➢ osobně zanechat na matrice při přebírání rodného listu  

➢ zaslat poštou na adresu: Městský úřad Sokolov, odbor finanční a školství,  Rokycanova 1929, 356 01 

Sokolov  

 

Město Sokolov, jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EU č. 2016/679 a 

zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (viz poučení str. 2).  

 

Svým podpisem potvrzuji mou volbu ohledně pořizování a zveřejňování fotografií dítěte a zákonných 

zástupců (matky, otce) z průběhu obřadu vítání nových občánků a souhlasím s uveřejněním v měsíčníku 

Patriot a na webových stránkách města Sokolov. 

 

  souhlasím          nesouhlasím 

 

 

Datum:  ……………………….        Podpis zákonných zástupců (matky, otce): …………………………………. 



Poučení o zpracování osobních údajů  
 
(podle článků 13 a 14 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 (dále též „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) 

 

Správcem osobních údajů je:  Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

IČO: 00 259 586, ID datové schránky: 6xmbrxu 

e-mail: epodatelna@mu-sokolov.cz 

e-mail na pověřence pro ochranu OÚ: marek.klimes@mu-sokolov.cz 

 

 

Účely zpracování  

Primárním účelem zpracování osobních údajů z přihlášky na vítání občánků je následné organizační zajištění tohoto 

slavnostního aktu. Výše uvedené osobní údaje budou uchovány po dobu 1 roku a po té budou skartovány.  

Právní základ zpracování 

1. osobní údaje zákonných zástupců (matky, otce) a dítěte poskytnuté správci osobních údajů prostřednictvím 

přihlášky jsou zpracovány bez souhlasu subjektu údajů, jelikož zpracování je nezbytné pro splněním úkolu 

prováděného ve veřejném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, na základě § 

36a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

 2. pořízení fotografií dítěte a zákonných zástupců (matky, otce) z obřadu vítání občánků a její následné uveřejnění 

v měsíčníku Patriot a na webových stránkách města Sokolov se uskuteční na základě uděleného souhlasu zákonných 

zástupců (matky, otce) dítěte dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Upozorňujeme, že pokud právním důvodem zpracování osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas 

kdykoliv odvolat na výše uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování 

vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

Důvod poskytnutí osobních údajů, povinnost poskytnutí osobních údajů a důsledky neposkytnutí těchto údajů 

Důvodem poskytnutí osobních údajů je následné organizační zajištění slavnostního aktu vítání nových občánků. 

V případě neposkytnutí osobních údajů nebude moci být dítě pozváno na vítání občánků.   

Kategorie dotčených osobních údajů  

Jméno a příjmení zákonných zástupců (matky, otce), jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, adresa trvalého 

pobytu, doručovací adresa (pokud se liší od adresy trvalého pobytu), e-mail, telefon, podpisy zákonných zástupců 

(matky, otce). 

Zdroj, ze kterého osobní údaje pochází, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných 

zdrojů 

Přihláška ze strany zájemce na akci vítání nových občánků.  

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů 

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům správce či případným zaměstnancům 

zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. 

Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci 

Správce osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci nepředává. 

Doba, po níž budou údaje zpracovávány  

Osobní údaje uvedené v přihlášce budou městem zpracovávány po dobu max. 1 roku ode dne konání aktu vítání 

nových občánků, vyjma informací, jež budou zpracovávány bez časového omezení pro účely zveřejnění v měsíčníku 

Patriot, na webových stránkách města Sokolov a archivace. 

Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování 

Nedochází. 

Poučení o právech subjektů údajů  

Fyzická osoba má právo u města jakožto správce osobních údajů:  
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a) požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, (čl. 15 Nařízení), 

b) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 

písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, 

c) požadovat opravu či doplnění osobních údajů (čl. 16 Nařízení), 

d) požadovat výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny 

či jinak zpracovány (čl. 17 Nařízení), 

e) požadovat omezení zpracování údajů (čl. 18 Nařízení), 

f) má právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 Nařízení). 

Tato výše uvedená práva jsou limitována zákonnými povinnostmi správce při zpracování osobních údajů. 

Subjekt údajů má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování 

osobních údajů postupuje v rozporu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.  

Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními 

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 


