Obec Březnice, IČO 00252131, sídlo Březnice 48, Březnice, 391 71
Sociální program obce Březnice

Žádost o příspěvek při příležitosti narození dítěte
Přihláška k VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
A. Žadatel(ka) – rodič, který žádá o příspěvek při příležitosti narození potomka:
Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Rodné číslo:

Trvalý pobyt:
Telefon:

obec:

Titul:

Březnice

č. p.:

*

E-mail:

PSČ:

391 71

*

Žadatel (zákonný zástupce žadatele) svým podpisem
Podpis:
stvrzuje správnost a úplnost uvedených údajů.
* Telefon a e-mail je dobrovolný údaj a bude nám sloužit pro urychlení komunikace s Vámi. Jeho vyplněním nám dáváte souhlas se zpracováním těchto osobních údajů.

B. Narozené dítě s adresou trvalého pobytu v obci Březnice:
Příjmení

C. Způsob výplaty:

Jméno

Datum narození

Rodné číslo v ČR

hotově
bankovním převodem:
č. účtu

C. SOUHLAS se zpracováním osobních údajů
Já níže podepsaný souhlasím se zpracováním osobních údajů týkající se mé osoby a dítěte, jehož jsem zákonným
zástupcem za následujících podmínek:
Kategorie zpracovávaných osobních údajů: jméno dítěte, příjmení dítěte, datum narození dítěte, jméno a
příjmení rodiče, bydliště rodiče. Uveřejnění jména a příjmení dítěte v kulturní rubrice Březnického zpravodaje.
Zvlášť může být zpracována i fotografie.
Platnost souhlasu a doba zpracování: zpracování údajů bude využito po dobu trvání akce a následně budou
osobní údaje použity pro účely uzavření darovací smlouvy. Údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za
účelem vyjádřeným v tomto souhlasu. Platnost souhlasu je 3 roky.
Datum udělení souhlasu:
D. PROHLÁŠENÍ
Žadatel(ka) svým podpisem stvrzuje správnost a úplnost uvedených údajů.
V Březnici dne:

Podpis:

Žadatel o příspěvek předložil při zpracování žádosti k nahlédnutí průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný
list dítěte pro potřeby ověření uvedených údajů.
ANO / NE
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely zpracování žádosti o příspěvek na bydlení a vyplacení příspěvku, evidenci
jeho vyplacení v našem účetnictví a pouze po dobu 3 let od jeho vyplacení z důvodu případného sporu a prokázání
důvodnosti vyplacení tohoto příspěvku. Po uplynutí této lhůty budou osobní údaje skartovány.

