Přihláška k vítání občánků
V případě Vašeho zájmu o obřad „Vítání občánků“ zašlete vyplněný dotazník na adresu:
Obec Lužice, Česká 592/1, 696 18 Lužice.
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Adresa trvalého pobytu dítěte:
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:
Matka:
Otec:
Adresa pobytu:
(k zaslání pozvánky)
Kontakt (telefon, e-mail):
Souhlasím – nesouhlasím* s použitím výše uvedených osobních údajů dítěte pro knihu zápisů
vítání občánků – Pamětní kniha.
Souhlasím – nesouhlasím* s pozváním na slavnostní vítání nově narozených občánků.
Souhlasím – nesouhlasím* s uveřejněním jména a příjmení dítěte ve zpravodaji obce Lužice
* Nehodící se škrtněte

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Svým podpisem uděluji výslovný souhlas obci Lužice, IČ 44164343, (dále jen „správce“), aby ve smyslu 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 (dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů zpracovávala výše uvedené osobní údaje. Tyto údaje budou zpracovávány za účelem
vítání občánků v obci. Údaje budou zpracovávány do doby obřadu a následně již jen datum narození dítěte, jména,
příjmení, bydliště, podpisy a fota (pokud byl dán souhlas) v pamětní knize. Subjekt údajů má právo: vzít souhlas kdykoliv
zpět, požadovat informaci o zpracování, požadovat vysvětlení, požadovat přístup k údajům, požadovat opravu údajů,
požadovat výmaz údajů a právo obrátit se v případě pochybností na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Datum:

Podpis zákonného zástupce:

Termín nejbližšího vítání je v neděli 2. října 2022. Chcete-li se jej zúčastnit, odevzdejte, prosím,
vyplněnou přihlášku nejpozději do pondělí 19. září 2022.
Zúčastníme se v termínu (vyberte a označte) :

NEJBLIŽŠÍM

PŘÍŠTÍM

Vyplněný dotazník, prosím, zašlete (nebo vhoďte do schránky u vchodových dveří do budovy OÚ),
případně předejte na matriku (tel.: 511 117 823) nebo podatelnu Obecního úřadu Lužice v zalepené
obálce.
Pozvánku na vítání občánků obdržíte písemně.

