
                                                                                          SENIOR TAXI města Jeseníku 

Žádost 
o vydání průkazu pro služ	bu SENIOR TAXI mě	sta Jěsění�ku na rok 2020

 
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          

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

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

Tí�mto da�va�m pí�sěmný�  souhlas kě žjis	ťova� ní� a shromaž	ďova�ní� svý�ch osobní�ch u� daju*  dlě ustanovění�
ža�kona c	.  101/2000 Sb., o ochraně	  osobní�ch u� daju* , vě žně	ní�  poždě	 js	 í�ch pr	ědpisu* , a to po cělou
dobu od výr	ižova� ní� ž	a�dosti o žavědění� služ	bý SENIOR TAXI mě	sta Jěsění�ku až	  do dobý archivacě a
skartacě. 

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

Převzetí průkazu 

Potvržuji osobní� pr	ěvžětí� pru* kažu SENIOR TAXI mě	sta Jěsění�ku pod ěviděnc	ní�m c	í�slěm:

………………...……….
Prohlas	uji,  ž	ě  pr	ěvžatý�  pru* kaž  budu  použ	 í�vat  vý�hradně	  pro  svou  vlastní�  osobní�  pr	ěpravu.
V opac	ně�m pr	í�padě	  sě výstavuji rižiku oděbra�ní� pru* kažu a ža�kažu výuž	í�va�ní� služ	bý SENIOR TAXI
mě	sta Jěsění�ku

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

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



                                                                                          SENIOR TAXI města Jeseníku 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Informace o zpracování osobních údajů:
Spra�vcě osobní�ch u� daju* : Mě	sto Jěsění�k, IČ3  00302724, sě sí�dlěm Masarýkovo na�m. 1/167, 790 01 Jě-
sění�k
Pově	r	ěněc pro ochranu osobní�ch u� daju* : Město Jeseník, Masarýkovo na�m. 1/167, 790 01 Jeseník, tel. 
584 498 165, e-mail: poverenec.oou@mujes.cz
Ú; c	ěl žpracova�ní�  osobní�ch u� daju* : ža u� c	ělěm poskýtnutí�  služ	bý SENIOR TAXI mě	sta Jěsění�ku a výda�ní�
pru* kažu pro služ	bu SENIOR TAXI.
Katěgoriě osobní�ch u� daju* : jmě�no, pr	í�jmění�, adrěsa trvalě�ho pobýtu, datum narožění�, c	. pru* kažu ZTP /
ZTP/P, c	. OP, těl. c	.
Období�,  na ktěrě�  jě souhlas udě	 lěn (doba, po ktěrou budou osobní�  u� dajě ulož	ěný): po dobu poský-
tova�ní� služ	bý SENIOR TAXI a po ukonc	ění� 5 lět dlě Skartac	ní�ho a spisově�ho r	a�du.
Katěgoriě pr	í�jěmcu*  osobní�ch u� daju*  (tj. ti, jimž	  mohou bý� t osobní� u� dajě žpr	í�stupně	ný): Těchnickě�  služ	 -
bý Jěsění�k a.s. IČ3  64610063 – žajis	ťují�cí� pro mě	sto Jěsění�k služ	bu SENIOR TAXI
Ú; mýsl spra�vcě pr	ědat osobní� u� dajě vě smýslu c	l. 13 odst. 1 pí�sm. f) oběcně�ho nar	í�žění� (do tr	ětí� žěmě	
něbo měžina� rodní� organižaci): ně
Prostr	ědký žpracova�ní� osobní�ch u� daju* : v ělěktronickě�  podobě	  v (IS),  v listinně�  podobě	

Poučení o právech subjektu údajů:
V souladu s pr	í�slus	ný�mi ustanovění�mi Nar	í�žění� Evropskě�ho parlaměntu a Radý (EÚ) c	. 2016/679 o 
ochraně	  fýžický�ch osob v souvislosti sě žpracova�ní�m osobní�ch u� daju*  a o volně�m pohýbu tě	chto u� daju*  a 
o žrus	ění� smě	rnicě 95/46/ES (oběcně�  nar	í�žění� o ochraně	  osobní�ch u� daju* ) ma�  subjěkt u� daju*  pra�vo:

a) svu* j  souhlas kdýkoliv odvolat pí�sěmný�m sdě	 lění�m, pr	ědaný�m něbo žaslaný�m pově	r	ěnci pro
ochranu osobní�ch u� daju*  (odvola�ní�m souhlasu nění� dotc	ěna ža�konnost žpracova�ní� žalož	ěna�  na
souhlasu udě	 lěně�m pr	ěd jěho odvola�ní�m),

b) pož	adovat umož	ně	ní� pr	í�stupu kě svý�m osobní�m u� daju* m, 
c) pož	adovat opravu něpr	ěsný�ch osobní�ch u� daju*  (pokud sě budě domní�vat, ž	ě osobní� u� dajě žpra-

cova�vaně�  u spra�vcě jsou něpr	ěsně�),
d) pož	adovat výmaža�ní� svý�ch osobní�ch u� daju* , popr	. pož	adovat oměžění� jějich žpracova�ní�,
ě) podat stí�ž	nost u Ú; r	adu pro ochranu osobní�ch u� daju* .

Pož	adavký budou vž	dý r	a�dně	  posoužěný a výpor	a�da�ný v souladu s pr	í�slus	ný�mi ustanovění�mi 
oběcně�ho nar	í�žění� o ochraně	  osobní�ch u� daju* .
Sva�  pra�va vu* c	i spra�vci uplatn	 ujě subjěkt u� daju*  pí�sěmně	  cěstou pově	r	ěncě pro ochranu osobní�ch 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:

