VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MĚSTA STRAKONICE
V souvislosti s narozením mého dítěte tímto žádám o zaslání pozvánky na slavnostní obřad „Vítání občánků“ konaný
na Městském úřadu Strakonice.

Jméno a příjmení dítěte:

Rodné číslo dítěte:

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

Datum narození matky dítěte:

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

Datum narození otce dítěte:

……………………………………………………………………………………………….…………………….……………………….
Prohlašuji, že v době narození dítěte měla matka a dítě trvalý pobyt ve Strakonicích na adrese:
……………………………………………………………………………………………………………….……………..……………….
Adresa doručení pozvánky na „Vítání občánků“:
…………………………………………………………………………………………….……………………………..……….………….

ŽÁDÁME, ABY FINANČNÍ DAR POSKYTOVANÝ MĚSTĚM STRAKONICE BYL VYPLACEN
BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM NA ÚČET ČÍSLO:
………………………….……………………………………………………………………………………………………………..……
Prohlašuji, že nemám vůči městu Strakonice nesplněné závazky peněžité povahy.
Beru na vědomí, že uvedení nesprávných či neúplných údajů, anebo zatajení požadovaných údajů za účelem
získání neoprávněné výhody může být posuzováno jako přestupek se všemi důsledky z toho plynoucími.
Svým podpisem potvrzuji, že mi byla v souladu s čl. 13 obecného nařízení č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů poskytnuta informace o zpracování mých osobních údajů a převzal jsem oznámení o
zpracování
osobních
údajů
za
účelem
agendy
vítání
občánků.
Oznámení
o zpracování osobních údajů za účelem agendy vítání občánků je rovněž zveřejněno
na webových stránkách města www.strakonice.eu/gdpr.
Ve Strakonicích dne: ………………………

……………………………….…….
podpis matky

………………………………….
podpis otce

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem agendy vítání občánků
Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt
údajů poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními
předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které
nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. S tím, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, se
můžete seznámit v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů městem Strakonice a jeho orgány“ umístěném
na webových stránkách města www.strakonice.eu. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů
se můžete obracet přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím telefonní linky 383 700 202,
případně prostřednictvím emailu gdpr@mu-st.cz

1. Proč údaje potřebujeme
Oznamujeme Vám, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále
zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem agendy matriční činnosti. Dále zpracováváme osobní údaje na základě
veřejného zájmu, kterým je výplata jednorázového příspěvku na narození dítěte. Bez osobních údajů poskytnutých
pro zmíněný účel nemůžeme splnit povinnost, kterou nám ukládá zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a dále úkol v našem veřejném zájmu spočívající v zajištění řádného nakládání s majetkem města
Strakonice a výplaty jednorázového příspěvku na narození dítěte. Osobní údaje potřebujeme k zajištění agendy
vítání občánků.

2. Jaké údaje potřebujeme
Pro uvedený účel potřebujeme následující kategorie osobních údajů:
jméno, příjmení, rodné číslo dítěte; jméno, příjmení a datum narození matky a otce dítěte, adresa trvalého pobytu
matky, adresa pro doručování, údaje o nesplněných závazcích peněžité povahy matky a otce vůči městu
Strakonice, číslo účtu, na který bude zaslán finanční příspěvek.

3. Jak s údaji pracujeme
Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických
informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme
nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření. Vaše osobní údaje
poskytnuté k zajištění agendy vítání občánků a výročí uzavření manželství jsou zpracovávány odborem vnitřních
věcí – oddělení matrik a finančním odborem MěÚ Strakonice. Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům
nemají přístup.

4. Jak dlouho údaje držíme
Podle nastavených vnitřních zásad v souladu s právními požadavky uchováváme dokumenty obsahující Vaše osobní
údaje po dobu stanovenou skartačním plánem:
- skartace po 1 roce

5. Jaká jsou Vaše práva
Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a
přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných osobních údajů máme
právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů.
Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho
soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše
osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom
odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů, případně vznést námitku
vůči zpracování.
Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím Informačního centra města. Po předepsané identifikaci
žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem
stanovené lhůtě.
V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje,
kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu gdpr@mu-st.cz nebo písemně
na adresu Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice. Vaším podnětem se budeme zabývat a budeme
s Vámi spolupracovat pro jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno
přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

