Městský úřad
nám. J.V.Kamarýta 76
Velešín

Žádost o poskytnutí informací
dle zákona č. 106 /1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žadatel:
Jméno: .............................................................Příjmení: .......................................................................
Adresa: ...................................................................................................................................................
IČO, r.č. ...........................................................
Telefon: ........................................................... e-mail: ......................................................................
požaduje od Městského úřadu ve Velešíně následující informace (přesně a výstižně specifikovat
požadované informace):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
způsob poskytnutí informace: (vyznačte zvolený způsob)
a) zaslat na adresu: .................................................................................................................................
b) zaslat e-mailem: ...............................................................................................................................
c) k osobnímu vyzvednutí v budově Městského úřadu ........................................................................

Beru na vědomí, že informace bude poskytnuta až po zaplacení úhrady stanovené dle sazebníku.

V ................................................... dne .....................................

…………………………………
vlastnoruční podpis žadatele
( u právnických osob též razítko )

Poučení:
V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost
formulována příliš obecně, bude žadatel ve stanovené lhůtě vyzván, aby ji přesnil. V případě, že ji
neupřesní do 30 dnů, bude rozhodnuto o jejím odmítnutí. Po zpracování informace bude žadatel
vyzván k úhradě nákladů vynaložených na zpracování a poskytnutí informace. Po provedení úhrady
bude požadovaná informace, včetně příloh, poskytnuta způsobem, který žadatel uvedl v žádosti .
POUČENÍ OSOBY POSKYTUJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE
(zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění)
Výše uvedené osobní údaje budou použity pro vydání povolení k užívání veřejného prostranství za
účelem umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a pro
umístění reklamních zařízení. Údaje mohou být zpřístupněny pověřeným kontrolním orgánům.
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány podle § 5 odst. 2 písm. e) bez souhlasu subjektu
údajů. V případě jejich neposkytnutí, nemůže správce hájit dostatečně svá práva, a tudíž nedojde k
vydání povolení.
Podle § 21 zákona pokud subjekt údajů zjistí, že došlo k porušení povinnosti správce údajů nebo
zpracovatele, má právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů v Praze o zajištění opatření k
nápravě.
Došlo-li k porušení povinnosti správcem nebo zpracovatelem, máte právo požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady
omluvu nebo jiné zadostiučinění.
Osoba poskytující osobní údaje má právo požadovat:
- aby správce či zpracovatel provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a
přesné, a aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány a na zaplacení peněžité náhrady,
jestliže tím bylo porušeno Vaše právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na
ochranu jména,
- aby se správce nebo zpracovatel zdržel závadného jednání, odstranil závadný stav, provedl opravu,
doplnění, blokování nebo likvidaci osobních údajů.
- poskytnutí informací o osobních údajích o něm zpracovávaných, pokud zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.
Dle § 27 odst. 2 zákona v souvislosti s předáváním osobních údajů do jiných států, jejichž právní
úprava ochrany údajů neodpovídá požadavkům obsaženým v zákoně mohou být data subjektu údajů
předána, jestliže se toto předání děje se souhlasem nebo na základě pokynu subjektu údajů, je to
nezbytné k ochraně práv nebo uplatňování nároků subjektu údajů, jde o osobní údaje, které jsou
součástí evidencí veřejně přístupných nebo přístupných těm, kdo prokáží právní zájem, avšak jen
pokud se týče individuálně určeného údaje nebo údajů, předávání vyplývá z mezinárodní smlouvy
jíž je ČR vázána a předávání je nutné pro účely nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo smlouvy, která je uzavírána v zájmu subjektů údajů, nebo je to nezbytné pro záchranu
života nebo pro poskytnutí zdravotní péče subjektů údajů a nebo takto stanoví zvláštní zákon (př. o
Policii ČR).
Výše uvedené osobní údaje mohou být dále zpřístupněny Městské policii ve Velešíně.

..................................................
Podpis osoby poskytující údaje

