PŘIHLÁŠKA NA VÍTÁNÍ KARLOVARSKÝCH OBČÁNKŮ
Jméno a příjmení dítěte

…………………………………………………………………

Datum narození

…………………………………………………………………

Trvalý pobyt

…………………………………………………………………

Jméno a příjmení matky dítěte

…………………………………………………………………

Jméno a příjmení otce dítěte

…………………………………………………………………

Doručovací adresa,
liší-li se od adresy
trvalého pobytu dítěte

…………………………………………………………………

Kontakt (telefon, e-mail)

…………………………………………………………………

RODIČOVSKÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já ……………………………………………………………………… [rodič / zákonný zástupce],
souhlasím s tím, že Statutární město Karlovy Vary může zpracovávat osobní údaje týkající
se mého dítěte mladšího 15 let a jeho rodičů, které jsou uvedené v této přihlášce na vítání
karlovarských občánků, a to za účelem organizačního zajištění tohoto slavnostního obřadu.
Jsem si vědom/vědoma a byl/byla jsem informován/informována, že mohu svůj souhlas
kdykoli odvolat pomocí žádosti o odvolání uděleného souhlasu (doručením na podatelnu
Magistrátu města Karlovy Vary, zasláním žádosti prostřednictvím datové schránky na adresu
a89bwi8, na email gdpr@mmkv.cz, případně poštou na adresu Magistrát města Karlovy
Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary.
Beru na vědomí, že mohu:
 vzít souhlas kdykoliv zpět,
 požadovat po Statutárním městě Karlovy Vary informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 požadovat po Statutárním městě Karlovy Vary vysvětlení ohledně zpracování osobních
údajů,
 vyžádat si u Statutárního města Karlovy Vary přístup k těmto údajům a tyto nechat
aktualizovat nebo opravit,
 požadovat po Statutárním městě Karlovy Vary výmaz těchto osobních údajů,
 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů se obrátit na Statutární město Karlovy Vary nebo na Úřad pro ochranu osobních
údajů.
Poskytnuté osobní údaje nebudou předány třetím osobám.
Doba zpracování osobních údajů je v souladu s platným spisovým a skartačním řádem
Magistrátu města Karlovy Vary jeden rok.

V ……………………………… dne ……………………

………………………………....
podpis rodiče / zákonného zástupce

[pokračování přihlášky na další straně]

PŘIHLÁŠKA NA VÍTÁNÍ KARLOVARSKÝCH OBČÁNKŮ
Přihlášku na vítání občánků doručte matrice Magistrátu města Karlovy Vary v níže
uvedených termínech:
osobně, nebo
poštou na adresu: Magistrát města Karlovy Vary, Matrika, Moskevská 21, 361 20
Karlovy Vary, nebo
do datové schránky Statutárního města Karlovy Vary ID: a89bwi8.
Následně obdržíte na Vámi uvedený kontakt pozvánku k účasti na slavnostním obřadu
„Vítání karlovarských občánků“.
Datum konání
obřadu

Obřad pro děti narozené v období

Termín
pro doručení přihlášky

24.9.2020
ZRUŠENO *

1.6.2020 – 30.6.2020

3.9.2020

29.10.2020
ZRUŠENO *

1.7.2020 – 31.7.2020

8.10.2020

26.11.2020
ZRUŠENO *

1.8.2020 – 31.8.2020

5.11.2020

17.12.2020
ZRUŠENO *

1.9.2020 – 30.9.2020

26.11.2020

28.1.2021
ZRUŠENO *

1.10.2020 – 31.10.2020

7.1.2021

25.2.2021
ZRUŠENO *

1.11.2020 – 30.11.2020

4.2.2021

25.3.2021
ZRUŠENO *

1.12.2020 – 31.12.2020

4.3.2021

29.4.2021
ZRUŠENO *

1.1.2021 – 31.1.2021

8.4.2021

27.5.2021
ZRUŠENO *

1.2.2021 – 28.2.2021

6.5.2021

24.6.2021
ZRUŠENO *

1.3.2021 – 31.3.2021

3.6.2021

29.7.2021
ZRUŠENO *

1.4.2021 – 30.4.2021

8.7.2021

26.8.2021
ZRUŠENO *

1.5.2021 – 31.5.2021

5.8.2021

30.9.2021
ZRUŠENO *

1.6.2021 – 30.6.2021

9.9.2021

21.10.2021
ZRUŠENO *

1.7.2021 – 31.7.2021

30.9.2021

25.11.2021
ZRUŠENO *

1.8.2021 – 31.8.2021

4.11.2021

16.12.2021
ZRUŠENO *

1.9.2021 – 30.9.2021

25.11.2021

PŘIHLÁŠKA NA VÍTÁNÍ KARLOVARSKÝCH OBČÁNKŮ

*

Vážení rodiče,
z důvodu zhoršující se epidemické situace v ČR v souvislosti s nákazou
COVID-19 se s účinností od 18. září 2020 RUŠÍ DO ODVOLÁNÍ slavnostní
obřady vítání karlovarských občánků.
Rodiče, kteří ve stanoveném termínu podali či podají přihlášku ke slavnostnímu
obřadu, si mohou v úředních hodinách na matrice Magistrátu města Karlovy
Vary, Moskevská 21, vyzvednout dárek pro své miminko.
Úřední hodiny:
 pondělí a středa 8.00 až 12.00 hodin a 13.00 až 17.00 hodin
 úterý a čtvrtek
8.00 až 12.00 hodin a 13.00 až 14.00 hodin
 pátek
8.00 až 12.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.

