
OBEC DOUBRAVA
Doubrava č.p. 599, 735 33 Doubrava

tel: 596 549 088
fax: 596 513 034
ID DS: n9hbens
www.doubrava.cz

IČ: 562424
DIČ: CZ00562424                                                 
Úřední hodiny Po a St 7:30-11:30; 12:30-17:00

E-podatelna: podatelna@doubrava.cz

Bankovní spojení: KB Karviná
č. účtu: 3421791/0100

Vážení jubilanti, 

Obec Doubrava připravuje pro své jubilanty - občany s trvalým pobytem na území obce 
Doubrava ve věku 70, 75, 80 a více let 

„Blahopřání jubilantům“. 

Prosíme občany, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o gratulaci, aby vyplnili a 
potvrdili svým podpisem „Souhlas – blahopřání jubilantům“.

Bližší informace:  Obecní úřad Doubrava, č.p. 599, 
735 33 Doubrava, matrika

Kontaktní osoba: Dagmar Rentová, matrikářka
tel.: 596 549 410, e-mail: rentova@doubrava.cz.

Vyplněný „Souhlas“ zašlete na výše uvedenou adresu nebo osobně předejte v 
kanceláři č.14, popř. vhoďte do schránky obecního úřadu.

Já, níže podepsaný/á

Jméno a příjmení: 

Datum narození:

Trvalé bydliště: 

Telefon:

Preferuji:

□  slavnostní setkání jubilantů □ osobní návštěvu v domácnosti 

V Doubravě dne: Podpis: ……………………………………………………
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Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)

udělený ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů

Já, níže podepsaný/á

Jméno a příjmení: 

Datum narození:

Trvalé bydliště:  

souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Obecním úřadem Doubrava

v rozsahu těchto údajů:

jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon

Tento projev vůle je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném 
pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasném prohlášení a v souladu s příslušnou legislativou 
v platném znění.

Souhlas je poskytnut za účelem:

Blahopřání jubilantům s trvalým pobytem v obci Doubrava.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Obecním úřadem Doubrava po dobu:

Do doby odebrání souhlasu.

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů Obecnímu úřadu Doubrava:

Obecní úřad je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a po výše uvedenou 
dobu, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Obecní úřad je dále oprávněn poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím s Obecním úřadem 
Doubrava na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Obecní úřad
zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

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/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu obecního úřadu, 
úsek vnitřních věcí, Doubrava č.p. 599, 735 33.

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, 
pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.

V Doubravě dne 

Podpis

.......................................

Jméno a příjmení




