Vážení občané,
v souvislosti s nákazou COVID-19 může nastat situace, kdy bude nutné rychle a cíleně
informovat občany Dobrčic.
V této souvislosti může být nejefektivnějším nástrojem rozesílání SMS. Žádám vás proto,
abyste Obci Dobrčice udělili souhlas se zasíláním informační SMS.
Vyplněnou registraci podepište (pro každé tel. číslo) a vhoďte do schránky OÚ Dobrčice.
Děkuji.
Marek Ostrčil, starosta obce

Souhlas:
Registrací níže udělujete souhlas pro Obec Dobrčice, se sídlem Dobrčice 4, 750 02 Dobrčice, (dále jen „Správce“), aby
ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejících právních předpisů zpracovávala tyto
osobní údaje:
• jméno a příjmení
• telefonní číslo
Jméno, příjmení a telefonní číslo je nutné zpracovat za účelem zasílání krizových informací z úřadu Obce Dobrčice.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním
emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce, popř. osobní žádostí.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Zákonů a nařízení 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 nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Registrací potvrzujete, že výše uvedenému textu jste porozuměl v plném jeho rozsahu, je pro Vás psán srozumitelným
jazykem a jste si vědom jako subjekt údajů svých práv.

Datum: …………………
Jméno a Příjmení

Telefonní číslo

Podpis
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