
Já, níže podepsaný/á  (dále jen "žadatel")
 
Jméno a příjmení   
 
Narozen/á   
 
Místo pobytu  
 
Žadatel souhlasí, v souladu s ustanoveními 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 - dále v textu jen „Nařízení“), 
se zpracováním osobních údajů kterými jsou v tomto případě: jméno, příjmení, rodné 
číslo, místo pobytu, e-mail a telefonní číslo pro účely vyřízení: 
 
 
Zpracováním osobních údajů se dle čl. 4 Nařízení, rozumí jakákoliv operace nebo soubor 
operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí 
či bez pomoci automatizovaných postupů (shromáždění, zaznamenání, uspořádání, 
strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, 
zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, 
omezení, výmaz nebo zničení). Žadatel prohlašuje, že byl informován o účelu (vyřízení  
 
                                                                                                                       ,         
včetně prověření  žadatele zda vůči němu nemá  město Cheb  neuhrazené pohledávky po lhůtě 
splatnosti), době zpracování osobních údajů (po dobu vyřizování žádosti, popřípadě do doby 
nabytí účinnosti následně uzavřené smlouvy, maximálně však na dobu jednoho roku od jeho
udělení), o správci - zpracovateli,  který bude s  osobními údaji nakládat  (město Cheb dále 
v textu  jen  „správce“) a  o  skutečnosti,  že uvedený  správce  má  pověřence pro ochranu 
osobních údajů (Ing. Květa Balgová, e-mail: poverenec@cheb.cz, tel.: 354 440 111). 
Tento souhlas byl udělen svobodně a vědomě, po splnění informační povinnosti správcem 
podle Nařízení. Žadatel výslovně souhlasí s tím, že správce si k této záležitosti vyžádá 
stanoviska ostatních odborů a oddělení MěÚ Cheb a souhlasí s tím, aby dotčené odbory 
informace vyžádané správcem (včetně osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu 
a k uvedenému účelu) poskytly. 
Žadatel byl poučen, že může požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich 
opravu, popřípadě může vznést námitku proti jejich zpracování a svůj souhlas s poskytnutím 
osobních údajů může také odvolat. Odvolání souhlasu musí být písemné. Odvoláním souhlasu 
není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho 
odvoláním, stejně jako zpracování osobních údajů prováděné ve veřejném zájmu, kterým 
je pověřen správce. Žadatel bere na vědomí, že odvolání souhlasu se zpracováním osobních 
údajů před rozhodnutím o žádosti způsobí okamžité přerušení řízení o žádosti a může mít 
za následek záporné vyřízení žádosti. V případě nevyřízených závazků žadatele vůči správci 
může být odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů účinné až od okamžiku 
vyrovnání všech závazků. 
 
Prohlašuji, že jsem byl/a správcem řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních údajů 
a že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány 
dobrovolně. 
 
 
V                                   dne         

             podpis žadatele 
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