
 

P Ř I H L Á Š K A  

NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3 

(pouze pro děti s trvalým pobytem na Městském obvodu Plzeň 3) 

Úřad Městského obvodu Plzeň 3, odbor sociálních služeb a matriky, sady Pětatřicátníků 7,9, 305 83 Plzeň, 

datová schránka: ufxbt4h, ústředna: 37 803 1113 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Magistrátu města Plzně: Ing. Jiří Baumruk, 37 803 2207, baumruk@plzen.eu 

 

Jméno a příjmení dítěte:                       ___________________________________________  

Datum narození dítěte: ___________________________________________  

Trvalé bydliště (včetně PSČ): ___________________________________________  

     ___________________________________________  

Doručovací adresa:   ________________________________________  
(pokud je rozdílná od trvalého bydliště) 
     ________________________________________  
Jméno a příjmení  
zákonného zástupce:  ___________________________________________  

 ___________________________________________  

Kontaktní telefon:*    ___________________________________________  

Kontaktní e-mail:*    ___________________________________________  

*nepovinné údaje využívané v případě rychlého a bezproblémového řešení náhle vzniklé situace 

Důležité upozornění:  

Vyplněním tohoto formuláře projevuje žadatel svobodnou vůli a vydává souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním (dále jen 
souhlas) výše uvedených osobních údajů Úřadem městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň (dále jen úřad), jako správcem.  

V souladu s GDPR jsou všechny zde uvedené údaje shromažďovány a zpracovávány odborem sociálních služeb a matriky úřadu a dále 
Komisí pro občanské záležitosti Rady Městského obvodu Plzeň 3 za účelem možnosti kontaktování v souvislosti se zasláním pozvánky, 
přípravy a všech úkonů nutných k zajištění organizace slavnostního obřadu Vítání občánků MO Plzeň 3. 

Osobní údaje uvedené v tomto vyplněném souhlasu 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 obsažné 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“).“  

Dále bere žadatel na vědomí, že se vítání občánků konají v obřadní síni plzeňské radnice, t.j. na veřejném místě a při obřadu bude přítomen 
profesionální fotograf. Vlastní zhotovení fotografií je na svobodném rozhodnutí zúčastněných. Fotografie pořízené při jednotlivých obřadech 
vítání občánků úřad nezveřejňuje. 

 

Datum_______________________                                                               podpis/y__________________________________ 

Přihlášku odevzdejte do dvou měsíců od narození dítěte do podatelny úřadu, nebo do kanceláře č. 30 v I. patře, či zašlete poštou na adresu 
úřadu. 

mailto:baumruk@plzen.eu

