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NÁVRH NA UDĚLENÍ CENY MĚSTA BLANSKO

ZA ROK 2019

Vyplňuje administrátor

Evidenční číslo:

Datum doručení:

Administrátor: Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE NOMINOVANÉ OSOBY
Titul:                     Jméno:                       Příjmení:      
E-mail:       Mobil (pevná linka):      
Adresa bydliště:      
IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE NOMINUJÍCÍ OSOBY
Titul:                     Jméno:                       Příjmení:      
E-mail:       Mobil (pevná linka):      

ZDŮVODNĚNÍ NOMINACE
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PROHLÁŠENÍ NOMINOVANÉ OSOBY 
Prohlašuji, že souhlasím s nominací. 
Souhlasím s tím, aby mé výše uvedené osobní údaje, poskytnuté správci, kterým je město
Blansko, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko,  IČO: 00279943, byly v souladu
s ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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  -  GDPR) tímto  správcem
zpracovány a uchovány pro účely administrace Ceny město Blansko po dobu 5 let.
Jsem si  vědom/a  toho,  že  tento  souhlas  se  zpracováním údajů,  udělený  v  souladu s výše
uvedeným Obecným nařízením o  ochraně  osobních  údajů  (GDPR)  je  dobrovolný a  jsem
oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně e-mailem nebo
dopisem doručeným na výše uvedenou adresu města Blansko. Dále jsem si vědom/a, že mohu
požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a
tyto nechat aktualizovat nebo opravit, či požadovat výmaz těchto osobních údajů. V případě
pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se mohu
obrátit na město Blansko nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
Město  Blansko  prohlašuje,  že  výše  uvedené  osobní  údaje  slouží  výhradně  pro  účely
související s administrací Ceny město Blansko a nebudou poskytovány jiným subjektům.
Další podrobnosti jsou k dispozici na https://www.blansko.cz/meu/dokumenty/gdpr.

Prohlašuji, že uvedené údaje o mé osobě jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti
důležité pro posouzení návrhu.

PROHLÁŠENÍ NOMINUJÍCÍ OSOBY 
Souhlasím s tím, aby mé výše uvedené osobní údaje, poskytnuté správci, kterým je město
Blansko, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko,  IČO: 00279943, byly v souladu
s ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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  -  GDPR) tímto  správcem
zpracovány a uchovány pro účely administrace Ceny město Blansko po dobu 5 let.
Jsem si  vědom/a  toho,  že  tento  souhlas  se  zpracováním údajů,  udělený  v  souladu s výše
uvedeným Obecným nařízením o  ochraně  osobních  údajů  (GDPR)  je  dobrovolný a  jsem
oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně e-mailem nebo
dopisem doručeným na výše uvedenou adresu města Blansko. Dále jsem si vědom/a, že mohu
požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a
tyto nechat aktualizovat nebo opravit, či požadovat výmaz těchto osobních údajů. V případě
pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se mohu
obrátit na město Blansko nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
Město  Blansko  prohlašuje,  že  výše  uvedené  osobní  údaje  slouží  výhradně  pro  účely
související s administrací Ceny město Blansko a nebudou poskytovány jiným subjektům.
Další podrobnosti jsou k dispozici na https://www.blansko.cz/meu/dokumenty/gdpr.
Prohlašuji, že uvedené údaje o mé osobě jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti
důležité pro posouzení návrhu.

V případě nominace in memoriam se dokládá prohlášení a souhlas fyzické osoby oprávněné
převzít za nominovaného cenu, a to vč. uvedení kontaktních údajů na přebírajícího.

V případě návrhu na ocenění skupiny osob je třeba doložit soubor samostatných nominací pro
každou osobu zvlášť.

Datum:      
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…………………………………………………
podpis nominující osoby

Datum:      

…………………………………………………
podpis nominované osoby
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