
 

DOTAZNÍK - návrh na člena okrskové volební komise Plzeň 3 

pro volby do Evropského parlamentu – 24. a 25. května 2019 

___________________________________________________________________________ 

Úřad Městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7,9, 305 83 Plzeň,  DS: ufxbt4h, ústředna: 378 031 113 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Magistrátu města Plzně: Ing. Jiří Baumruk, 378 032 207, baumruk@plzen.eu 

 

                             
                                                                                                                   
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………. 

  

Trvalé bydliště (dle OP): ……………………………………… PSČ …………………… 

 

Koresp. adresa: …………………………………………........ PSČ …………………… 

 

Datum narození: ……………………….        

 

Telefonní číslo: …………………………    IDS datové schránky:……………………….. 

 

 

 

První zasedání okrskových volebních komisí se koná dne 30. 4. 2019 ve velkém sále Alfy, 

Americká 17, Plzeň. Na toto zasedání budete obesláni pozvánkou cca týden před jeho 

konáním. 

 

 

 

 

 

 
 Důležité upozornění: 

  

Vyplněním tohoto formuláře projevuje žadatel svobodnou vůli a vydává souhlas se shromažďováním, 

zpracováním a uchováním (dále jen souhlas) uvedených osobních údajů Úřadem městského obvodu Plzeň 3, 

sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň (dále jen úřad), jako správcem.  

 

V souladu s GDPR a zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů jsou všechny zde uvedené údaje shromažďovány a zpracovávány Úřadem Městského 

obvodu Plzeň 3 za účelem kontaktování v souvislosti s přípravou úkonů nutných k zajištění organizace voleb do 

Evropského parlamentu.  

 

Osobní údaje uvedené v tomto vyplněném v dotazníku nebudou dále žádným způsobem zpracovávány. Jakmile 

pomine účel použití tohoto souhlasu, bude zlikvidován či archivován dle platných právních předpisů o 

archivnictví a vnitřních směrnic úřadu.  

 

Souhlas se zpracování údajů je možné kdykoliv odvolat.  

 

„ Souhlas uděluji pro všechny uvedené osobní údaje obsažené v tomto formuláři, v souladu s ustanovením 

zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a v souladu s Nařízením evropského 

parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (dále jen „GDPR“).“ 

 

 

 

Datum……………………………               podpis………………………………………. 

 

 

 


