Súhlas dotknutej osoby
v zmysle zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov

pre podujatie „Uvítanie detí do života“
Menovaný/-á (zákonný zástupca) ........................................................................................,
trvale bytom ........................................................................................
(Ďalej len „dotknutá osoba“) udeľuje Obci Jakubov, IČO 00304816 so sídlom 900 63 Jakubov
191, týmto v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov

poskytuje

súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa na účel:


podujatia „Uvítanie detí do života“ v rozsahu (meno zákonného zástupcu, priezvisko
zákonného zástupcu, adresa trvalého pobytu zákonného zástupcu, meno dieťaťa,
priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa)



zápisu do pamätnej knihy pri príležitosti podujatia „Uvítanie detí do života“ v rozsahu
(meno dieťaťa, priezvisko dieťaťa, meno zákonného zástupcu, priezvisko zákonného
zástupcu

Meno dieťaťa ...................................................................
Priezvisko dieťaťa............................................................
Dátum narodenia dieťaťa ...................................................

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre podujatie „Uvítanie detí do života“, sa udeľuje
odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

V Jakubove, dňa .............

.........................................................
Podpis

do

Súhlas dotknutej osoby
v zmysle zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov

pre podujatie „Posedenie pre seniorov “
Menovaný/-á ........................................................................................,
trvale bytom ........................................................................................
dátum narodenia........................................................................................
(Ďalej len „dotknutá osoba“) udeľuje Obci Jakubov, IČO 00304816 so sídlom 900 63 Jakubov
191, týmto v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov

poskytuje

súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel:


podujatia „Posedenie pre seniorov“

v rozsahu (titul, meno, priezvisko, adresa

trvalého pobytu, dátum narodenia)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre podujatie „Posedenie pre seniorov“, sa udeľuje
odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

V Jakubove, dňa .............

.........................................................
Podpis

do

Súhlas dotknutej osoby
v zmysle zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov

pre podujatie „Stretnutie 50. a 60. jubilantov “
Menovaný/-á ........................................................................................,
trvale bytom ........................................................................................
dátum narodenia........................................................................................
(Ďalej len „dotknutá osoba“) udeľuje Obci Jakubov, IČO 00304816 so sídlom 900 63 Jakubov
191, týmto v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov

poskytuje

súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel:


podujatia „Stretnutie 50. a 60. ročných jubilantov“

v rozsahu (titul, meno,

priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia)


zápisu do pamätnej knihy pri príležitosti podujatia „Stretnutie 50. a 60. ročných
jubilantov“ v rozsahu (titul, meno, priezvisko)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre podujatie „Stretnutie 50. a 60. ročných jubilantov“, sa
udeľuje do odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

V Jakubove, dňa .............

.........................................................
Podpis

