Senior taxi Slezská Ostravav

SENIOR TAXI města Jeseníku

Žádost
o zavedení služby SENIOR TAXI města Jeseníku
Žadatel

……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Jméno, příjmení, titul

Trvale bytem

č.OP:

tel.č.

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

Datum
narození

Splněno
ANO NE
Splněno

Věk:

ANO NE

č. průkazu
ZTP, ZTP/P

platnost průkazu ZTP, ZTP/P

Službu SENIOR TAXI města Jěsěníku budu využívat žějměna ž du" vodu:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Zě svěho trvalěho bydlistě sě potrěbuji nějčastěji dopravit: (můžete zaškrtnout i více možností)

Jěsěnička němočničě - Lipovska ul, Tyrsova ul.
Poliklinika - Dukělska ul.
Ordinačě lěkaru" na užěmí města Jěsěník
Pobočka Č/ ěskě posty – Postovní ul.
Městsky urad Jěsěník - radničě, Tovarní ul., ul. K. Č/ apka
Klub du" čhodču" - Dukělska ul. + Čěntrum sočialníčh služěb - Běskydska ul., ul. J. Jěžka
Čěntrum spolěčnyčh aktivit – ul. 28. ríjna
Hrbitovy na užěmí města Jěsěník - Husova ul., Rějvížska ul.
Institučě na užěmí města Jěsěník – K. Č/ apka, Moravska ul.
Autobusově a vlakově nadraží
Prohlasuji a svym podpisěm stvržuji, žě udajě uvěděně v žadosti jsou pravdivě a uplně.
V Jěsěníku dně ……………………………..

…….…………………………………
Podpis žadatělě

SENIOR TAXI města Jeseníku

Senior taxi Slezská Ostravav

Převzetí průkazu

Potvržuji osobní prěvžětí pru" kažu SENIOR TAXI města Jěsěníku pod ěviděnčním číslěm:

…………………….

Prohlasuji, žě prěvžaty pru" kaž budu používat vyhradně pro svou vlastní osobní prěpravu.
V opačněm prípadě sě vystavuji rižiku oděbraní pru" kažu a žakažu využívaní služby SENIOR
TAXI města Jěsěníku

V Jěsěníku dně ……………………………..

………………………………………………………..
Ražítko a podpis pračovníka Městskěho uradu Jěsěník

…………………………………
Podpis žadatělě

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:
Spravčě osobníčh udaju" : Město Jěsěník, IČ/ 00302724, sě sídlěm Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jěsěník
Pověrěněč pro očhranu osobníčh udaju" : Město Jeseník, Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jeseník, tel.

584 498 165, e-mail: poverenec.oou@mujes.cz
ÚB čěl žpračovaní osobníčh udaju" : ža učělěm poskytnutí služby SENIOR TAXI města Jěsěníku a vydaní
pru" kažu pro službu SENIOR TAXI.
Katěgoriě osobníčh udaju" : jměno, príjmění, adrěsa trvalěho pobytu, datum narožění, č. pru" kažu ZTP /
ZTP/P, č. OP, těl. č.
Období, na ktěrě jě souhlas udělěn (doba, po ktěrou budou osobní udajě uložěny): po dobu poskytovaní služby SENIOR TAXI a po ukončění 5 lět dlě Skartačního a spisověho radu.
Katěgoriě príjěmču" osobníčh udaju" (tj. ti, jimž mohou byt osobní udajě žprístupněny): Těčhničkě služby Jěsěník a.s. IČ/ 64610063 – žajisťujíčí pro město Jěsěník službu SENIOR TAXI
ÚB mysl spravčě prědat osobní udajě vě smyslu čl. 13 odst. 1 písm. f) oběčněho narížění (do trětí žěmě
něbo měžinarodní organižači): ně
Prostrědky žpračovaní osobníčh udaju" : v ělěktroničkě podobě v (IS), v listinně podobě
Poučení o právech subjektu údajů:
V souladu s príslusnymi ustanověními Narížění Evropskěho parlaměntu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o
očhraně fyžičkyčh osob v souvislosti sě žpračovaním osobníčh udaju" a o volněm pohybu těčhto udaju" a
o žrusění směrničě 95/46/ES (oběčně narížění o očhraně osobníčh udaju" ) ma subjěkt udaju" pravo:
a) svu" j souhlas kdykoliv odvolat písěmnym sdělěním, prědanym něbo žaslanym pověrěnči pro
očhranu osobníčh udaju" (odvolaním souhlasu nění dotčěna žakonnost žpračovaní žaložěna na
souhlasu udělěněm prěd jěho odvolaním),
b) požadovat umožnění prístupu kě svym osobním udaju" m,
č) požadovat opravu něprěsnyčh osobníčh udaju" (pokud sě budě domnívat, žě osobní udajě žpračovavaně u spravčě jsou něprěsně),
d) požadovat vymažaní svyčh osobníčh udaju" , popr. požadovat oměžění jějičh žpračovaní,
ě) podat stížnost u ÚB radu pro očhranu osobníčh udaju" .
Požadavky budou vždy radně posoužěny a vyporadany v souladu s príslusnymi ustanověními
oběčněho narížění o očhraně osobníčh udaju" .
Sva prava vu" či spravči uplatnujě subjěkt udaju" písěmně čěstou pověrěnčě pro očhranu osobníčh udaju" .
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 Jěsěníku dně……………………….……………

……………….…………………….
Podpis subjěktu udaju"

