Přihláška ke svozu komunálního odpadu v obci Kyšice
Objednatel:
Jméno a příjmení:…………………………………………………………….……………..……..
Datum narození…………………………………………..
Adresa svozu:……………………………………………………………………………..………..
Zasílací adresa:…………………………………………………………………………………….
Datum začátku svozu:…………………………………….

Velikost nádoby:

120 l plastová
240 l plastová

Četnost svozu:

1 x 14 dnů
1 x měsíc

V Kyšicích dne ……..………………………
Podpis:……………………………………….

Pro rychlejší komunikaci a zasílání složenek mailem prosím vyplňte souhlas se zpracováním osobních
údajů na následující straně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já (jméno a příjmení)…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………,
narozen/a …………………………………, trvale bytem .……………………………..……………………………………………………………………....,
tímto uděluji obci Kyšice, IČO 00258024, Horní Náves 136, 330 01 Kyšice, jako správci osobních údajů výslovný
souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR) ke zpracování těchto osobních údajů:


telefonní číslo ………………………………………………………….,



emailová adresa ……………………………………………………………………………………....@...................................................,



další osobní údaje jsou zpracovány na základě §16 zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány za následujícími účely:
 Zasílání vyúčtování a případných upomínek k uhrazení místních poplatků (poplatek za svoz komunálního
odpadu a poplatek za psa) v obci Kyšice.
 Pro snížení nákladů na obeslání občanů složenkami k úhradě (finančních, časových i ekologických).
 Dále za účelem zvýšení komfortu pro občany, kteří mohou poplatky uhradit svým preferovaným způsobem.
Zpracování osobních údajů provádí pouze správce, údaje nejsou a nebudou předávány dalším příjemcům
s výjimkou provozovatele emailového serveru (firma Galileo Corporation s.r.o.), který je s obcí smluvně zavázán
k přísnému dodržování bezpečnostních opatření v souladu s GDPR a k ochraně osobních údajů v emailovýh schránkách
obce.
Beru na vědomí, že svůj souhlas uděluji po celou dobu trvání poplatkové povinnosti. Svůj souhlas mohu kdykoliv
odvolat. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho
odvoláním. Odvolat souhlas lze v písemné formě, a to doručením na adresu sídla obce Kyšice, viz výše. Odvolání
souhlasu je účinné ode dne doručení na adresu sídla obce Kyšice.
Dále beru na vědomí, že mohu kdykoliv požadovat informaci, jak jsou mé osobní údaje zpracovávány,
požadovat vysvětlení ohledně zpracovávání mých osobních údajů, vyžádat si přístup k nim a nechat je aktualizovat
nebo opravit, požadovat výmaz těchto údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se
zpracováním osobních údajů se obrátit na obecní úřad Kyšice nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší
informace o zpracování osobních údajů obcí Kyšice najdete na www.kysice.eu/cs/gdpr/statement.
Také beru na vědomí, že v případě změny emailové adresy a/nebo telefonního čísla mám povinnost
informovat správce o této změně.
Prohlašuji, že tento souhlas uděluji dobrovolně, poskytnutím souhlasu nebylo podmíněno plnění smlouvy ani
poskytnutí služby, tento souhlas je tedy udělen svobodně a vážně.

V ………………………..…………, dne …………………………………….

Podpis: ……………………………………………………………………..

