
 

 
 

OBEC SKUHROV NAD BĚLOU 
517 03 SKUHROV NAD BĚLOU čp. 84 

IČO: 00275387, DIČ:CZ00275387; Tel: 494 598 144, 775 445 495 

 

Přihláška k Vítání občánků  

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

Datum narození dítěte: ..........................................................................................................................  

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

Jméno a příjmení otce: .........................................................................................................................  

Bydliště: ..................................................................................................................................................  

Adresa k zaslání pozvánky ...................................................................................................................  
(liší-li se od bydliště) 

Telefon: ………………………………………… Email: ............................................................................  

Prohlášení o zpracování osobních údajů: 

Zpracováním těchto osobních údajů: kontaktní telefon, kontaktní e-mail, jsou zpracovávány na základě čl. 6, 

odst. 1, písm. e) GDPR („Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu“), tedy 
zejména pro účely zefektivnění vzájemné komunikace během organizace vítání občánků. Tyto osobní údaje 
nebudou ani zveřejněny, ani předány žádné třetí straně bez Vašeho vědomí či souhlasu. 
Poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné a svolení k jejich zpracování je možné písemnou formou odvolat, 

kdykoliv v úředních hodinách podatelny Obecního úřadu ve Skuhrově nad Bělou, čp. 84. 

Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Obecním úřadě ve Skuhrově na Bělou, bez odevzdané přihlášky 
Vám nebude odeslána Pozvánka na Vítání občánků. 

  

Souhlas s poskytnutím a uveřejněním fotografií 

Já, rodič dítěte …………………………………………….…… ročník nar. dítěte …………………………,  

souhlasím s poskytnutím a uveřejněním fotografií z akce „vítání občánků“, na které jsem já a mé 

dítě, k informačním a propagačním účelům obce Skuhrov nad Bělou (např. www stránky obce, vestibul 

OÚ, Skuhrovský zpravodaj, kronika apod.).  

Fotografie budou uveřejněny s uvedením jména a příjmení dítěte. Beru na vědomí, že snímky 

nebudou využívány k obchodním účelům a ani nebudou předávány žádné třetí straně bez mého vědomí 

a souhlasu.  

Svůj souhlas k použití fotografií uděluji na dobu existence obce (fyzické snímky) a v případě 

elektronických fotografií po dobu platnosti webových stránek obce Skuhrov nad Bělou.  

Beru na vědomí, že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemnou formou v úředních 
hodinách na podatelně Obecního úřadu ve Skuhrově nad Bělou, čp. 84. 

Potvrzují, že jsem byl(a) poučen(a) o mých právech v oblasti ochrany osobních údajů, a že poskytnutí 
osobních údajů prostřednictvím tohoto souhlasu je svobodné a dobrovolné, všem bodům jsem 
porozuměl(a).  

Beru na vědomí, že kdyby vyvstaly jakékoliv mé pochybnosti o zákonnosti použití mých osobních údajů, 
mohu se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje na pověřence jsou uvedeny 
na webových stránkách obce) popřípadě na Úřad pro ochranu osobních údajů, který dozoruje nakládání 
s osobními údaji na území České republiky. 

 
Ve Skuhrově nad Bělou, dne ………………………    ……………………………..……. 

podpis zákonného zástupce dítěte 


