
Senior taxi Slezská Ostravav                                  SENIOR TAXI města Jeseníku 

Žádost 
o zavedení služby SENIOR TAXI města Jeseníku

 
Žadatel ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Jméno, příjmení, titul                                                      č.OP:                                                 tel.č. 

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

Splně	no 

ANO NE 
Datum

narození Věk: 
Splně	no 

ANO NE 
č. průkazu 
ZTP, ZTP/P platnost průkazu ZTP, ZTP/P 

Služ	bu SENIOR TAXI mě	sta Jěsění�ku budu využ	 í�vat žějmě�na ž du"vodu:

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

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

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

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

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

 
Zě svě�ho trvalě�ho bydlis	tě	  sě potr	ěbuji nějč	astě	 ji dopravit: (můžete zaškrtnout i více možností) 

Jěsěnička�  němočničě - Lipovska�  ul, Tyrs	ova  ul. 
Poliklinika - Dukělska�  ul.  
Ordinačě lě�kar	u"  na u� žěmí� mě	sta Jěsění�k 
Poboč	ka Č/ěskě�  pos	ty – Pos	tovní� ul.
Mě	stsky�  u� r	ad Jěsění�k - radničě, Tova� rní� ul., ul. K. Č/apka
Klub du" čhodču"  - Dukělska�  ul. + Čěntrum sočia� lní�čh služ	ěb - Běskydska�  ul., ul. J. Jěž	ka
Čěntrum spolěč	ny�čh aktivit – ul. 28. r	í�jna
Hr	bitovy na u� žěmí� mě	sta Jěsění�k - Husova ul., Rějví�žska�  ul.
Institučě na u� žěmí� mě	sta Jěsění�k – K. Č/apka, Moravska�  ul. 
Autobusově�  a vlakově�  na�draž	 í� 

Prohlas	uji a svy�m podpisěm stvržuji, ž	ě u� dajě uvěděně�  v ž	a�dosti jsou pravdivě�  a u� plně� . 

V Jěsění�ku dně ……………………………..                                                               …….…………………………………
                                                                                                                                             Podpis ž	adatělě



Senior taxi Slezská Ostravav                                  SENIOR TAXI města Jeseníku 

Převzetí průkazu 

Potvržuji osobní� pr	ěvžětí� pru" kažu SENIOR TAXI mě	sta Jěsění�ku pod ěviděnč	ní�m č	í�slěm:

    …………………….

 
Prohlas	uji,  ž	ě  pr	ěvžaty�  pru" kaž  budu použ	 í�vat  vy�hradně	  pro  svou vlastní�  osobní�  pr	ěpravu.
V opač	ně�m pr	í�padě	  sě vystavuji rižiku oděbra�ní�  pru" kažu a ža�kažu využ	 í�va�ní�  služ	by SENIOR
TAXI mě	sta Jěsění�ku

V Jěsění�ku dně ……………………………..                                                     …………………………………
                                                                                                                                   Podpis ž	adatělě 

……………………………………………………….. 
Raží�tko a podpis pračovní�ka  Mě	stskě�ho u� r	adu Jěsění�k



Senior taxi Slezská Ostravav                                  SENIOR TAXI města Jeseníku 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Subjekt údajů: (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Informace o zpracování osobních údajů:
Spra�včě osobní�čh u� daju" : Mě	sto Jěsění�k, IČ/  00302724, sě sí�dlěm Masarykovo na�m. 1/167, 790 01 Jě-
sění�k
Pově	r	ěněč pro očhranu osobní�čh u� daju" : Město Jeseník, Masarykovo na�m. 1/167, 790 01 Jeseník, tel. 
584 498 165, e-mail: poverenec.oou@mujes.cz
ÚB č	ěl žpračova�ní�  osobní�čh u� daju" : ža u� č	ělěm poskytnutí�  služ	by SENIOR TAXI mě	sta Jěsění�ku a vyda�ní�
pru" kažu pro služ	bu SENIOR TAXI.
Katěgoriě osobní�čh u� daju" : jmě�no, pr	í�jmění�, adrěsa trvalě�ho pobytu, datum narožění�, č	. pru" kažu ZTP /
ZTP/P, č	. OP, těl. č	.
Období�,  na ktěrě�  jě souhlas udě	 lěn (doba, po ktěrou budou osobní�  u� dajě ulož	ěny): po dobu posky-
tova�ní� služ	by SENIOR TAXI a po ukonč	ění� 5 lět dlě Skartač	ní�ho a spisově�ho r	a�du.
Katěgoriě pr	í�jěmču"  osobní�čh u� daju"  (tj. ti, jimž	  mohou by� t osobní� u� dajě žpr	í�stupně	ny): Těčhničkě�  služ	 -
by Jěsění�k a.s. IČ/  64610063 – žajis	ťují�čí� pro mě	sto Jěsění�k služ	bu SENIOR TAXI
ÚB mysl spra�včě pr	ědat osobní� u� dajě vě smyslu č	l. 13 odst. 1 pí�sm. f) oběčně�ho nar	í�žění� (do tr	ětí� žěmě	
něbo měžina� rodní� organižači): ně
Prostr	ědky žpračova�ní� osobní�čh u� daju" : v ělěktroničkě�  podobě	  v (IS),  v listinně�  podobě	

Poučení o právech subjektu údajů:
V souladu s pr	í�slus	ny�mi ustanovění�mi Nar	í�žění� Evropskě�ho parlaměntu a Rady (EÚ) č	. 2016/679 o 
očhraně	  fyžičky�čh osob v souvislosti sě žpračova�ní�m osobní�čh u� daju"  a o volně�m pohybu tě	čhto u� daju"  a 
o žrus	ění� smě	rničě 95/46/ES (oběčně�  nar	í�žění� o očhraně	  osobní�čh u� daju" ) ma�  subjěkt u� daju"  pra�vo:

a) svu" j  souhlas kdykoliv odvolat pí�sěmny�m sdě	 lění�m, pr	ědany�m něbo žaslany�m pově	r	ěnči pro
očhranu osobní�čh u� daju"  (odvola�ní�m souhlasu nění� dotč	ěna ža�konnost žpračova�ní� žalož	ěna�  na
souhlasu udě	 lěně�m pr	ěd jěho odvola�ní�m),

b) pož	adovat umož	ně	ní� pr	í�stupu kě svy�m osobní�m u� daju" m, 
č) pož	adovat opravu něpr	ěsny�čh osobní�čh u� daju"  (pokud sě budě domní�vat, ž	ě osobní� u� dajě žpra-

čova�vaně�  u spra�včě jsou něpr	ěsně�),
d) pož	adovat vymaža�ní� svy�čh osobní�čh u� daju" , popr	. pož	adovat oměžění� jějičh žpračova�ní�,
ě) podat stí�ž	nost u ÚB r	adu pro očhranu osobní�čh u� daju" .

Pož	adavky budou vž	dy r	a�dně	  posoužěny a vypor	a�da�ny v souladu s pr	í�slus	ny�mi ustanovění�mi 
oběčně�ho nar	í�žění� o očhraně	  osobní�čh u� daju" .
Sva�  pra�va vu" č	i spra�vči uplatn	 ujě subjěkt u� daju"  pí�sěmně	  čěstou pově	r	ěnčě pro očhranu osobní�čh u� daju" .
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 udě-
lením souhlasu poučen/a.

V Jěsění�ku  dně……………………….……………                         ……………….…………………….
Podpis subjěktu u� daju"


	…………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………
	Informace o zpracování osobních údajů:

