
                                                                                          SENIOR TAXI města Jeseníku  

Žádost  
o vydání průkazu pro službu SENIOR TAXI města Jeseníku na rok 2022 

  
Žadatel 

 

   

 
 ……………………..……………………………………………………………………………………………………………....  
    Jméno, příjmení, titul                                                                                                                     tel.č.  
 

 
Trvale bytem  

 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Ulice, obec, část obce, PSČ  

Splněno  
 

ANO NE  

Datum 
narození  

 
 

 
Věk:         

Splněno  
 

ANO NE  
č. průkazu  
ZTP, ZTP/P  

 
 

 
platnost průkazu ZTP, ZTP/P  

 
          

 
 Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné.  
 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  
pro účely vydání průkazu pro službu SENIOR TAXI města Jeseníku  

 
Tímto dávám písemný souhlas ke zjišťování a shromažďování svých osobních údajů dle ustanovení 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to po celou dobu 
od vyřizování žádosti o zavedení služby SENIOR TAXI města Jeseníku až do doby archivace a 
skartace.  
 
 
V Jeseníku dne ………………………….                                                                        ………………………………… 
                                                                                                                                                Podpis žadatele 
 

Převzetí průkazu  
 
 
Potvrzuji osobní převzetí průkazu SENIOR TAXI města Jeseníku pod evidenčním číslem: 
 

 
………………...………. 

Prohlašuji, že převzatý průkaz budu používat výhradně pro svou vlastní osobní přepravu. 
V opačném případě se vystavuji riziku odebrání průkazu a zákazu využívání služby SENIOR TAXI 
města Jeseníku 
 
 
V Jeseníku dne ……………………………..                                                                    ………………………………… 
                                                                                                                                                Podpis žadatele  
 
………………………………………………………………………………..  
Razítko a podpis pracovníka  Městského úřadu Jeseník 



                                                                                          SENIOR TAXI města Jeseníku  

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  
 
Subjekt údajů: (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození) 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Informace o zpracování osobních údajů: 
Správce osobních údajů: Město Jeseník, IČ 00302724, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 
Jeseník 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, tel. 

584 498 165, e-mail: poverenec.oou@mujes.cz 
Účel zpracování osobních údajů: za účelem poskytnutí služby SENIOR TAXI města Jeseníku a vydání 
průkazu pro službu SENIOR TAXI. 
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, č. průkazu ZTP / 
ZTP/P, č. OP, tel. č. 
Období, na které je souhlas udělen (doba, po kterou budou osobní údaje uloženy): po dobu 
poskytování služby SENIOR TAXI a po ukončení 5 let dle Skartačního a spisového řádu. 
Kategorie příjemců osobních údajů (tj. ti, jimž mohou být osobní údaje zpřístupněny): Technické 
služby Jeseník a.s. IČ 64610063 – zajišťující pro město Jeseník službu SENIOR TAXI 
Úmysl správce předat osobní údaje ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. f) obecného nařízení (do třetí země 
nebo mezinárodní organizaci): ne 
Prostředky zpracování osobních údajů: v elektronické podobě v (IS),  v listinné podobě 
 
Poučení o právech subjektu údajů: 
V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) má subjekt údajů právo: 

a) svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným nebo zaslaným pověřenci 
pro ochranu osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená 
na souhlasu uděleném před jeho odvoláním), 

b) požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům,  
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se bude domnívat, že osobní údaje 

zpracovávané u správce jsou nepřesné), 
d) požadovat vymazání svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, 
e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů. 
Svá práva vůči správci uplatňuje subjekt údajů písemně cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 
Já, výše uvedený, podpisem tohoto dokumentu potvrzuji svůj výslovný souhlas se zpracováním 
svých osobních údajů pro shora uvedený účel. O svých právech jsem byl/a správcem 
před udělením souhlasu poučen/a. 
 
 
 
 
 
V Jeseníku dne……………………….……………                                       ……………….……………………. 
                           Podpis subjektu údajů 


