
 

 

 

Vážení rodiče,

dovolujeme si  Vás oslovit  v souvislosti  s činností  Komise pro občanské záležitosti   Rady
města  Blansko,  která  má  společenské  poslání  a  její  členové  reprezentují  město  při
významných  společenských  událostech  v  životě  občanů.  Tato  komise  se  spolupodílí  na
organizaci slavnostního aktu vítání nově narozených občánků.

Máte-li  zájem  o  přivítání  Vašeho  dítěte,  vyplněnou  přihlášku  prosím  zašlete  nebo
předejte  na  matriku  nebo  podatelnu  Městského  úřadu  Blansko,  pracoviště  nám.
Republiky 1. Pozvánku na vítání občánků obdržíte písemně.

Případné bližší informace obdržíte na matrice Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1:
pí. Mgr. Yvona Havlíčková, telefon 516 775 807, e-mail: havlickova@blansko.cz;
pí. Jaromíra Hynková, tel. 516 775 808, e-mail: hynkova@blansko.cz;

…………………………………
Ing. Radek Gajdošík
vedoucí odboru vnitřních věcí

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 00279943 DIČ: CZ00279943
tel.: +420 516 775 111, fax: +420 516 775 186, www.blansko.cz, e-mail: mesto@blansko.cz
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Přihláška 
na slavnostní vítání nově narozených občánků  

pro děti s trvalým pobytem v Blansku a jeho místních částech

Jméno a příjmení dítěte: 

..........................................................………………………………………………………………

Datum narození dítěte:

 .......................................................................................................…………………………….

Adresa trvalého pobytu dítěte:
 
....................................……………………………………………………………………………….

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte : 

...................................................……………………………………………………………………..

Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od trvalého pobytu dítěte) :

 .........................................................………………………………………………………………..

Kontaktní telefon, popř. e-mail:

........................................................................………………………………………………………

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených      
ve tomto formuláři správcem – městem Blansko, IČ: 002799943, se sídlem Blansko,        
nám. Svobody 32/3, PSČ 678 01. Tento souhlas uděluji pro všechny osobní údaje obsažené 
v tomto formuláři. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle 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 (dále jen 
„GDPR“). Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem se řádně seznámil/a, všechny 
údaje jsou poskytovány dobrovolně. V souladu s GDPR, jsou všechny údaje uvedené v 
tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely Komise pro občanské 
záležitosti Rady města Blansko – slavnostní vítání nově narozených občánků a dále pro 
možnost kontaktování v souvislosti se zasláním pozvánky. Rovněž souhlasím s použitím 
výše uvedených osobních údajů dítěte pro Zpravodaj města Blansko a kroniku Komise pro 
občanské záležitosti Rady města Blansko. Beru rovněž na vědomí, že doba uchovávání 
osobních údajů se v tomto případě řídí platným spisovým a skartačním řádem a právními 
předpisy o archivnictví.

……………………………………………..   ………………………………..
  Podpis zákonného zástupce dítěte                     datum
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