DOTAZNÍK

HOLÝŠOV - KOMPOSTÉR ZDARMA
VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE NEMOVITOSTI POUŽÍVAT KOMPOSTÉR NA LIKVIDACI BIOLOGICKÉHO ODPADU

Mám zájem o bezplatné přidělení plastového kompostéru na likvidaci biologického
odpadu
Zaškrtněte křížkem, pokud souhlasíte.
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………
Adresa trvalého pobytu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kompostér bude umístěn (správnou variantu zaškrtněte křížkem):
na pozemku u rodinného domu na adrese: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
na zahradě, parcelní číslo pozemku: ……………………………………………………………………………..
Telefon/e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis a datum………………………………………………………………………………………………………………………
Vyplněný dotazník doručte nejpozději do 25. 06. 2018 na Městský úřad Holýšov.
Dodržení termínu je důležité pro včasné podání žádosti o dotaci.
Děkujeme za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělujete tímto souhlas městu Holýšovu, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 32, IČ: 00253367, aby v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 24. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně
osobních údajů“) zpracovávalo tyto osobní údaje:
-

jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefonní číslo, podpis

1. Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, parcelní číslo pozemku, telefonní číslo, e-mail a podpis je nutné zpracovat
za účelem vyjádření zájmu používat kompostér na likvidaci biologického odpadu. Tyto údaje budou Správcem
zpracovány po dobu 6 let.
2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním
emailu nebo dopisu na kontaktní údaje města Holýšova, sídlem Holýšov, náměstí 5. května 32.
3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a nebudou předány dalším zpracovatelům.
6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:
Podpis:

vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás
nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

