Vážení spoluobčané,
obec Branžež Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění
v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS brány obce, který
umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých
textových zprávách (SMS).
Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou
linku v hlasové podobě.
Pro registraci vyplňte tento formulář, a odevzdejte do kanceláře OÚ Branžež. (formuláře jsou
k dostání i na OÚ)

___________________________________________________________________________
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaný:
…………………………………………….
Jméno a příjmení

………………………………………………
Trvalé bydliště

souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Obcí Branžež v rozsahu těchto údajů:
……………………………….
e-mailová adresa

………………………………..
telefonní číslo

Souhlas je poskytnut za účelem poskytování informací o dění v obci.
Obec Branžež je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem.
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s
Nařízením 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).
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou
legislativou poučen/a:
•
•
•

o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu
s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl
souhlas odvolán.
Byl/a jsem také poučen o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu
Obec Branžež, Branžež 33, 294 02
Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento
souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.

Ve Branžeži dne ..................

Podpis…………………………………

