Město Břidličná

Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, IČ 00295906
e-mail: matrika@mu-bridlicna.cz, tel.:554 773 535

Ochrana osobních údajů
Vážení rodiče,
již dlouholetou tradicí v Břidličné je činnost Sboru pro občanské záležitosti, který zajišťuje vítání
nově narozených občánků města Břidličná.
S ohledem na zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a dále zákon č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů je pro činnost Sboru pro občanské záležitosti důležitý souhlas rodičů se zpracováním
osobních údajů.
Z těchto důvodů si Vás dovolujeme požádat o spolupráci a to tak, že pokud byste měli zájem dostavit
se společně se svým děťátkem na vítání občánků, žádáme Vás, abyste vyplnili a odevzdali níže
uvedený souhlas na matriku, popřípadě na podatelnu Městského úřadu Břidličná. Souhlas můžete
doručit osobně nebo poštou na níže uvedenou adresu.
Dále bychom Vám také rádi nabídli možnost uveřejnění informace o nově narozených občáncích
našeho města v měsíčníku INFO a na internetových stránkách našeho města. Pokud budete souhlasit
s uvedením údajů v podobě: jméno, příjmení dítěte, datum narození a popř. Vaši společnou fotografii
(bude pořízena až při vítání občánků), zaškrtněte tyto možnosti také v níže uvedeném Souhlasu.
V případě, že souhlas nedoručíte, budeme samozřejmě akceptovat Vaše přání a pozvánku na
vítání občánků Vám nebudeme zasílat.
Děkuji za pochopení a Vaši spolupráci.
Za Sbor pro občanské záležitosti
Lenka Řepková
Zde odstřihněte
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Město Břidličná - SPOZ
Nábřežní 452
793 51 Břidličná

SOUHLAS

se zjišťováním a shromažďováním osobních údajů pro potřeby
Sboru pro občanské záležitosti
(Nehodící se škrtněte)

Souhlasím
– nesouhlasím
, aby byly osobní údaje našeho dítěte - jméno, příjmení, datum
narození,adresa bydliště shromážděny Sborem pro občanské záležitosti pro účely vítání občánků a
dálesouhlasím
– nesouhlasím
se zveřejněním jména, příjmení a data narození našeho
dítěte, v měsíčníkuměsta Břidličná.
Zveřejnění společné fotografie pořízené z vítání občánků ANO
- NE
.
Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………………………………
Datum narození:…………………………………………………………………………….
Adresa:………………………………………………………………………………………..

V Břidličné dne………..……
………………………….. ………………………… …………......….….……………………
jméno, příjmení a podpis otce jméno, příjmení a podpis matky

Váš email

Uložit

Tisk

Odeslat na podatelnu

