Odbor sociální a zdravotní Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 92 Brno
Pracoviště: Malinovského nám. 4, 602 00 Brno
Korespondenční adresa: Měnínská 4, 601 92 Brno

PROJEVENÍ ZÁJMU O AKCI „VÍTÁNÍ DĚTÍ“
Vážení rodiče,
vedení radnice městské části Brno-střed zve Vás, Vaše dítě a Vaše příbuzné na tradiční obřad
Vítání dětí, který je pořádán zpravidla jednou měsíčně ve Společenském sále na ul.
Dominikánská 2, Brno.
Pokud projevíte zájem o účast na této akci, bude Vám zaslána pozvánka.
Vyslovit svůj zájem můžete přímo při návštěvě matriky vypsáním tohoto dokumentu, nebo jej
můžete doručit osobně či poštou, na Odbor sociální a zdravotní ÚMČ Brno-střed,
Malinovského nám. 4, Brno, nebo na Odbor matrika ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.
Další možností je telefonický kontakt s pracovnicí Odboru sociálního a zdravotního ÚMČ
Brno-střed, a to na čísle +420 542 526 211 nebo e-mailem na podatelna@brno-stred.cz.
Vítání dětí je určeno jen pro děti s trvalým pobytem v městské části Brno-střed.
Mám zájem o zaslání pozvánky na akci vítání dětí.
Dítě:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalý pobyt:
Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalý pobyt:
Doručovací adresa:
Telefonní číslo (nepovinné):
E-mailová adresa
(nepovinné):
Spolu s projevením zájmu Vás žádáme o vyplnění následujícího souhlasu se zpracováním
osobních údajů.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů – Vítání dětí
dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, tzv. „GDPR“)
Svým podpisem dávám statutárnímu městu Brno, městské části Brno-střed, Odboru
sociálnímu a zdravotnímu Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „správce“) za sebe a
jako zákonný zástupce rovněž za své nezletilé dítě souhlas s využitím následujících osobních
údajů:
 jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt a doručovací adresa zákonného zástupce,
 kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefon) zákonného zástupce,
 jméno a příjmení, datum narození a trvalý pobyt dítěte,
za účelem uspořádání tradičního obřadu „Vítání dětí“. Osobní údaje nebudou nikde
zveřejňovány. Slouží pouze pro uspořádání tohoto obřadu.
Čestně prohlašuji, že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné.
Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání vymezeného účelu. Po uplynutí
účelu budou shromážděné a zpracované osobní údaje skartovány v souladu s archivačním a
spisovým řádem Úřadu městské části Brno-střed. Tento souhlas je dobrovolný. Prohlašuji, že
poskytnutím souhlasu nebylo podmíněno plnění či uzavření smlouvy ani poskytnutí jiné služby.
Tento souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Tímto také beru na vědomí, že městská část Brno-střed přijala Zásady ochrany osobních
údajů, které jsou dostupné na webu www.brno-stred.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju, kde
se dočtu více o zpracování osobních údajů a mých právech.

Datum a místo podpisu:
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Podpis: ......................................
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