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Souhlas se zveřejněním osobních údajů 

 

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

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

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

Telefon / email: ....................................................................................................................  

já, níže podepsaný dávám tímto výslovný a svobodný souhlas k tomu, aby Obec Skuhrov 
nad Bělou zpracovávala mé osobní údaje: 

 datum narození, 

 adresa trvalého bydliště, vč. čp., 

 datum sňatku, 

 datum narození nezletilého dítěte, 

 fotografie 

které budou uveřejněny ve Skuhrovském zpravodaji (sekce Společenská kronika), 
na webových stránkách a v obecní kronice, a to konkrétně v rubrikách: 

 Narození dítěte, 

 Uzavření sňatku, 

 Výročí sňatku, 

 Životní jubileum.  

Tyto osobní údaje jsou zpracovávané pro účely blahopřání k životnímu jubileu či životní 
události a zároveň pro účely informování občanů o dění v obci.   

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. 

Prohlášení o zpracování osobních údajů: 

Beru na vědomí, že Obec Skuhrov na Bělou zpracovává tyto mé osobní údaje: e-mail, telefonní 
číslo, na základě čl. 6, odst. 1, písm. e) GDPR („Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu“), které budou zpracovávané zejména pro účely zefektivnění 
vzájemné komunikace mezi mnou a obcí. Tyto osobní údaje nebudou zveřejněny ani předány 
žádné třetí straně bez mého vědomí či souhlasu. 
 
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 
 


