Obec Tetín, Na Knížecí 2, 266 01 Beroun
prostřednictvím:
Obecní úřad Tetín, Na Knížecí 2, 266 01 Beroun
Žádost o parkovací místo na parkovišti – ,,U Sokolny I.“
Jméno a příjmení žadatele:.................................................................................................
Datum narození: ………………………
Adresa trvalého bydliště:……………………………………………..…..........................……
Telefon:

……………………………….

E-mail: …..……………………………………

Registrační značka (SPZ) a druh vozidla:
…………………………………………………………………………………………………………
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Žadatel (je-li fyzickou osobou) resp. osoba zmocněná k vyřízení žádosti tímto výslovně a dobrovolně
souhlasí, se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen „zákon č.
101/2000 Sb.“) v rozsahu a pro účel, které jsou uvedeny níže.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytován v rozsahu všech osobních údajů uvedených v této
žádosti či v jejích přílohách, a to za účelem projednání této žádosti, vydání parkovací karty, vedení evidence
žádostí
o vydání parkovací karty, evidence vydaných parkovacích karet a zajištění plnění práv a povinností
souvisejících s vydáním parkovacích karet.
Žadatel souhlasí se zpracováním a archivací jeho osobních údajů (manuálně či automatizovaným
způsobem)
po dobu 5 let od udělení souhlasu.
Žadatel dále svým podpisem stvrzuje, že byl informován o zpracování svých osobních údajů a že si je
vědom svých práv stanovených v § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb.
Je-li žadatelem právnická osoba, potom souhlas s využíváním svých osobních údajů za podmínek a k
účelům výše uvedeným poskytuje i fyzická osoba – statutární orgán či člen statutárního orgánu této
právnické osoby.

Zákaz upravování, zhotovování duplikátů nebo kopií
Žadatel svým podpisem potvrzuje, že si je vědom, že parkovací karta je nepřenosná a může být oprávněně
použita pouze pro vozidlo, jehož registrační značka je na kartě uvedena. Karta nesmí být, jakkoliv
upravována, duplikována nebo kopírována, jinak je neplatná.

V Tetíně dne ……………….…......

…………………………………….
Podpis žadatele

………………………………………….
Podpis vystavovatele

