Obec Terezín
IČO: 004 88 461
Terezín č. p. 78, 696 14 Čejč
Tel: 518 361 325
E-mail: obec.terezin@seznam.cz

Souhlas se zveřejněním osobních údajů jubilanta1
Tento souhlas se použije při zveřejňování osobních údajů ve společenských rubrikách, v místním tisku nebo
na internetových stránkách. Souhlasu není třeba, jsou-li v příslušné rubrice uvedena v určitém měsíci pouze jména
a příjmení jubilantů, a to jen v případě významných životních jubileí (narození dětí, kulatá výročí včetně svateb), nikoli
každoročně. Pro zveřejnění podrobnějších údajů je již třeba získat následující souhlas jubilantů.

Uděluji souhlas se zveřejněním svých osobních údajů anebo údajů zastoupené osoby v rozsahu
-

jméno a příjmení, případně též akademický titul
den, měsíc a rok narození, případně údaj o věku nebo výročí svatby
část obce, kde mám bydliště
adresu bydliště

obci Terezín k účelu ocenění významné životní události zveřejněním v obecním zpravodaji, na
internetových stránkách obce, a to kdykoliv při příležitosti narozenin či výročí.
Zastoupenou osobou je:2
Jméno, příjmení, důvod zastoupení (např. nezletilé dítě, plná moc)
…………………………………………………………………………………….

Jméno, příjmení (čitelně) a podpis toho, kdo dává souhlas ……………………………………………

V Terezíně dne ……………………… 2020

Informace o ochraně osobních údajů: Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat písemným sdělením obci Terezín na adresu
Terezín 78, 696 14 Čejč, e-mail: obec.terezin@seznam.cz, datová schránka: utwbj7t. Další podrobnosti najdete na
adrese https://www.obecterezin.cz/cs/obecni-urad/zpracovani-osobnich-udaju/a-374/.
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Podle § 36a zákona o obcích může obec ocenit významné životní události svých občanů. Nezbytné osobní údaje
jubilantů může obec k tomuto účelu získávat z evidence obyvatel bez jejich souhlasu. Pro adresné blahopřání, pozvání
jubilantů nebo pozvání na vítání narozených dětí může z evidence obyvatel získat a použít jméno a příjmení, datum
narození a adresu místa trvalého pobytu jubilantů, novorozenců a jejich zákonných zástupců. Pro blahopřání v místním
tisku či na internetu však je třeba souhlas (https://www.uoou.cz/k-nbsp-blahoprani-jubilantum-obcemi/d-20337).
2

Tato část se vyplní pouze v případě, kdy je souhlas udělen v zastoupení.
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