INFORMAČNÍ KANÁL OBCE PROSENICKÁ LHOTA, Prosenická Lhota čp. 20, Sedlčany
REGISTRACE DO SLUŽBY
podle Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ochraně osobních údajů (GDPR)
Vážení občané,
po vyplnění osobních údajů a odevzdáním tohoto formuláře na obecní úřad, budete zdarma dostávat zprávy o
aktualitách a dění v obci, dle vašeho výběru.
Jméno a příjmení:

Bydliště:

Tel. Číslo/email:

__________________________

______________________

_______________________

Zvolte skupiny:
Krizové informace
Informace z úřadu
Kulturní a sportovní akce
Souhlas s uveřejněním životního jubilea v místním zpravodaji
Souhlas s uveřejněním fotografií a osobních údajů souvisejících s vítáním občánků v místním zpravodaji
Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: „Obec Prosenická Lhota, Prosenická Lhota čp. 20, 264 01
Sedlčany“ zpracovával moje osobní údaje ve výše vyplněném rozsahu, přes SMS či email můžu např. dostávat
informační a krizové zprávy, zprávy o dění v mé obci.
To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb.
Pokud mi ještě nebylo 16 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce.
Prohlašuji, že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.
Výše uvedená obec je správce a zpracovatel osobních údajů.
Účel zpracování osobních údajů: využívání informačních služeb obce.
Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné.
Informace správce osobních údajů:
OBECNÉ:
- Máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce - zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším
konkrétním informacím.
- Máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům
zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
- Máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech.
- Máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech.
- Kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování
před tímto odvoláním.
V……………………………..dne………………………….
………………………………………………
Podpis občana

