OBEC VŠESTARY
Jaroslava Baťchy 141, 251 63 Všestary

PŘIHLÁŠKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vážení rodiče,
blahopřejeme Vám k narození Vašeho děťátka.

Obec Všestary připravuje akci „Vítání občánků“ na den 28. května v prostorách
MŠ Slunečnice. V případě hezkého počasí ve venkovních prostorech.
Máte-li zájem, aby bylo Vaše děťátko přivítáno jako nový občan obce Všestary, prosíme
Vás, abyste vyplnili tuto přihlášku.
Na setkání s Vámi a Vaším děťátkem se těšíme.
Jméno a příjmení dítěte:
……………………………………………………………………………………………………………
Datum narození dítěte:
……………………………………………………………………………………………………………
Adresa trvalého pobytu:
……………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení matky:
……………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení otce:
……………………………………………………………………………………………………………
Doručovací adresa (pokud se liší od trvalého pobytu):
……………………………………………………………………………………………………………
Kontakt, telefon:
e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………
Jako zákonný zástupce svého dítěte uděluji svým podpisem souhlas obci Všestary se zpracováním
osobních údajů mého dítěte v rozsahu jméno, přímení, datum narození, adresa trvalého pobytu, a dále svých
osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa a to za
účelem zajištění akce „Vítání občánků“. Tento souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou, tj. na dobu realizace
této akce.
Svůj souhlas poskytuji dobrovolně. Dále svým popisem potvrzuji, že jsem byl/a informován/a o tom, že
jakmile pomine účel zpracování poskytnutých údajů, tj. realizace akce „Vítání občánků“, budou všechny mnou
poskytnuté osobní údaje zlikvidovány.
Byl/a jsem poučen/a o svých právech, zejména o svém právu tyto souhlasy kdykoli odvolat, o právu
přístupu k poskytnutým údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné,
právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány. Byl/a jsem informována o tom, že práva a
povinnosti subjektu údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecné nařízení
o ochraně osobních údajů („GDPR“).
Jako zákonný zástupce svého dítěte dále souhlasím s pořízením obrazového záznamu (fotografií a videa)
mého dítěte a své osoby z akce „Vítání občánků“ a jejich prezentaci na webu a úřední desce obce.

Přihlášku lze podat do středy 11. 5. 2021 v podatelně obecního úřadu Všestary, vhodit do
schránky úřadu, zaslat do datové schránky: mmqa8gh nebo zaslat na e-mailovou adresu:
urad@obec-vsestary.cz.
Další informace poskytne úřednice Jarmila Suchánková, tel:323640822
Ve Všestarech……………………………………...
podpis rodičů dítěte………………………………………………..…………..
IČ: 00241016
Tel: 323640822
DS: mmqa8gh

email: info@obec-vsestary.cz
číslo účtu: 420566369/0800
web: www.obec-vsestary.cz

