
 

Obec Vlčkovice v Podkrkonoší 
Horní Vlčkovice 105, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší 
e-mail: starosta@vlckovice.cz | tel.: +420 499 392 126 
IČO: 00278459 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zásady ochrany osobních údajů 

1. Uděluji tímto souhlas Obci Vlčkovice v Podkrkonoší, Horní Vlčkovice 105, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší, IČ: 00278459, 
DS: 4tsbaib (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o 
zpracování osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje za účelem zasílání informačních zpráv o dění v obci, 
mimořádných událostech atp.: 

Kontakt – 1 

jméno a příjmení ……………………………………………………………………. 

adresa a č.p.  ……………………………………………………………………. 

telefonní číslo  ……………………………………………………………………. datum ……………………………….. 

         podpis*……………………………….. Kontakt – 2 

jméno a příjmení ……………………………………………………………………. 

adresa a č.p.  ……………………………………………………………………. 

telefonní číslo  …………………………………………………………………….  datum ……………………………….. 

         podpis*……………………………….. Kontakt – 3 

jméno a příjmení ……………………………………………………………………. 

adresa a č.p.  ……………………………………………………………………. 

telefonní číslo  …………………………………………………………………….  datum ……………………………….. 

         podpis*……………………………….. 

2. Jméno a příjmení, adresu, č. p. a telefonní číslo je nutné zpracovat za účelem zasílání informačních zpráv Správce. Tyto 
údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 (tří) let. 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to:  
– zasláním emailu na adresu starosta@vlckovice.cz 
– datovou zprávou: ID DS: 4tsbaib 
– osobně v úředních hodinách úřadu 
– zasláním dopisu na adresu: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, Horní Vlčkovice 105, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší 

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:  
– vzít souhlas kdykoliv zpět,  
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,  
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,  
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,  
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,  
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás, na Úřad 
pro ochranu osobních údajů nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů: Lenka Procházková, Obec Vlčkovice 
v Podkrkonoší, e-mail: prochazkova@kjh.cz, tel.: +420 730 164 404. 

SMS rozhlas 

* Svým podpisem potvrzuji a prohlašuji, že jsem si přečetl/a celé Zásady ochrany osobních údajů, že jsem byl/a Správcem 
řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou 
Správci poskytovány dobrovolně. 


