
 

Město Ústí nad Orlicí 
 

 

  

Město Ústí nad Orlicí pravidelně pořádá pro své nové občánky slavnostní Vítání na radnici. 
Pokud se budete chtít této slavnosti zúčastnit, je třeba v souladu s ustanoveními zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, vyjádřit souhlas se zpracováním 
osobních údajů a doručit jej zpět na Městský úřad Ústí nad Orlicí. 
 
 

S O U H L A S  dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 
 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce:………………………………………………………… 
 
Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………………… 
 
Datum narození dítěte:…………………………………………………………….……………. 
 
Adresa trvalého bydliště:……………………………………………………………….………. 
 
Doručovací adresa:……………………………………………………………………………… 
 
telefon*:………………………………………………………………………..……………….. 
 
 
Souhlasím se zasláním pozvánky na akci „Vítání občánků“ 
 
Svým podpisem dávám souhlas s využitím osobních údajů, a to pouze před akcí „Vítání 
občánků“, z důvodu zaslání pozvánky na tuto akci. 
 
Souhlas je dáván Městskému úřadu Ústí nad Orlicí, odboru DSS, oddělení správnímu 
 
Jakmile pomine účel, budou shromážděné, zpracované údaje týkající se akce „Vítání dětí“ 
skartovány. 
 
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu ust. § 11, odst. 2 zák. č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou 
osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat. 
 
Potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné. 
 
Dále stvrzuji, že jsem byl informován o právu k přístupu k osobním údajům, právu na opravu 
osobních údajů, jakož i dalších právech stanovených v § 21 výše uvedeného zákona. 
 
 
 
 
 
Datum…………………………… Podpis………………………. 
 
* nepovinné 
  



 
§ 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 
 
 (2) V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje získané od subjektu údajů, musí subjekt údajů poučit o tom, zda 
je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné. Je-li subjekt údajů povinen podle zvláštního zákona osobní údaje pro 
zpracování poskytnout, poučí jej správce o této skutečnosti, jakož i o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů.  
 

 
§ 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 
 (1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních 
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li 
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může   
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,   
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, 
doplnění nebo likvidaci osobních údajů.   
 (2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně 
závadný stav. 
 (3) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při 
uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. 
 (4) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, 
odpovídají za ně společně a nerozdílně.  
 (5) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o 
blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by 
vyžadovalo neúměrné úsilí.  
 


