
llll lll lll l ll llll lll ll llll l il
REGlsTRAcNlcAsT A

f--

úŘno pRo ocHRAttu osos].licn úoruů
PRAHA

Oznámení o zpracování (změně zpracování) osobních údajů
podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb.

datum doručení + čiS]o ]ednaci

! ttove oznámení

Oznámení o změně l1acování

Registrační číslo oznamovatele Pořadové číslo registrace

(pOkrc ilž b,r'lo oř déleno)

REGlsTRAČruí ČasT ozNÁM ENí

7 ldentifikace fyzické osoby:

Pi:;rgll

identif]kační číslo

1cci Lrc á!]l ci'"]é i;-,j;r

LCenIlfixačničis c
ldentifikace právnické osoby: C € š Z 8 g t 6

J n,enc Dat:r, ral]z.:r

_ cprávnéné zveielňc,ráni csoblicn údalu

X ochrana prár; oznamovatele

_ statisti,<a

věcecká člnnost

ii raa 
] V n j Ci, i \/e- e |] a . 3 Z.],i,] iac e ]2 {,] l i

JL>^ j/ilJVJl I L|i-l ,, L i i_':, j

llré posuzcvání zdravotn,.o stavu

.,aliz=l,i cbchoC, recc služeb su:lex:un^ r.:

{n Kategorie subjektu údajů :

{ zákazníci {kii3nt ] .Zr-:,l"ovaIeIe

čieno,yé oznaixcvaiela

zaméStnaaCI CZna]]joVate je

oscDy s jiným vztane:n k oznarrovatell

osobv bez vž:taiiiLl í czaaínov3te i

11 Kategorie osobních údaju:

{a:,:s,: a:l=r:i^,l,,, |..-

- citlivé údaje:

národncstni rasov;i lebo etnický puvod

po,;t]ch ů poSi ..e

- člensiví v politických stranách či hnutích

i- 1ine osobní údaje

náboženstvi a fi]osofické přes,vědčen í

tres|ná činncst

, odborových či zaměstnaneckých organizacích

Zdra,/Cil] Sla,./

sex,-;áin í ži,",ol



r ilil]lllllllillllllllllilll
REGlsŤRAcNl cAsT B Registrační část oznámení - 2. strana

'l9 Popis způsobu zpracování osobních údajů:

.\ manuální '[ 
automatizované )( vlastními pracovniky zpracovatelem

iq, Adresa místa (míst) zpracování osobních údajů, je-li odlišná od adresy sídla (bydliště) oznamovatele:
1. adresa číslo popisniu|tEe. u 

qE

obec PSC

uReAptcE .re J 2 )

Ulice

ODec

U]lce

Obec

Ullqe

Crec

2. adresa

3, ar]re-sa

čísio pcpisne

ocř

Čis o pcoisné

?SC

ř _^,.^^".^
U ] ! _!Ýl]])!:

Psa

15 Příjemce nebo kategorie příjemců, kterym mohou
být údaje zpřístupněny či sdělovány:

d nebudc,.l llni příj=mci než c:narrlo,ratel

-.jiní příjemci nebo kategorie přijemců:

í,lulcxé:sol}

,; Ceské republ ce

,; zahranlči

16 Předpokládané přenosy do jiných státu: X.u álCl - C3áK]!i]i

l!

:

]

]

Popis opatření k zajištění požado,rané

- manuáIní j automatizované zpracování

- zabezpečení objektú a místností

{ zamXy mříže aoc,j

a9nlráir i i:r:iI cchranl

- autor:latizované zpracování

! or'stupova crála

bezpečnostni zá oh;r

ochrany osobních údajů podle §13 zákona č. 101/2000 Sb.:

e]3kii-cnicke Zaae:: ace| |

ae:3ečrcslni sréri: :-.

ý ant v rová cchrana

bezpečnostni směrn ce

kry ploVan l

;lne

18 Propojení na jiné správce nebo zpracovatele: ano )( nu

prohlášení:
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a přesne

lvltsla]ryp1!:] 9!il9!q!]éře

.-.'.-]
!_alum wpběn í formu|áře

q, /0. /.00/

olrecrrí úřad
URB;\NtCE

Oi,.t ,á.iix"



úŘno pno ocHRANu osoaNícx úoruů
PRAHA

datum doruaeni , čislo.cdnac,

Oznámení o zpracování (změně zpracování) osobních údajŮ
podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb,

1 fi ttové oznámení

i l oznámeni o změně v adresni části
>-o7říle-noi

ADRESr{í ČasT ozNÁMENí
Formutářbude zpracován elektronickott Cestou. vyptňujte jej, prosim. čitelně tiskacím písmen podle předepsaného vzoru písma. nejlépe Černau necl

0 t 2 3Lt5 67 8? AÁBcčĎĚ r cH t Í,l rtMŇ0 ÓPoŘs šŤ ÚŮvwXý Ž
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ADRESNl CAST A

z ldentifikace právnické osobyl

\áz;v nebo obchodrí 1n,éno !pr:?vcq

0IrEC _U_Rt)_2rJt eE

čslpcpsne. 4o
PSC

bó A; l e E §D3z>
_ ldentifiKační číslo

CO§ztq8e
a ldentifikace fyzické osoby:

Pitj,:,er, AKademiCKÝ til,_rI

Detur narcz_e,

Císlc popi9ne

psč

prohlášení:

obecní ůřad
URBAi,,{tCE

Deturn wpbfuilqlrlrare

', Q,/0:4/00 /

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a přesné

J\
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ADRESNl CAST B

pokyny pro vyplnění Oznámení o zpracování (změně zpracování) osobních ÚdajŮ
podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb.

oznámení o zpracování (změně zpracování) osobních údajů se použije pro splnění oznamovací povinnosti Podle § |6 zákona

č. l01/2000Sb.,oochraněosobních,iauj,i^ozměněněktenýchzákonŮ.Připodání prvniho"oznámení ozpracovánÍ....."pouŽijte

jednu adresní část oznámení a podle počtu oznamovaných zpracování osobnich údajů přislušný poČet registraČnich Částí oznámeni.
-po 

přidělení registračního číslá oznamovatele lze další nová oznámení o zpracování osobních ÚdajŮ podávat Pouze na registraČní

části oznámení.
Formulář bude zpracováván elektronickou cestou. Vyplňujte jej, prosím, čitelně písmem podle předepsaného vzoru na adresní

části oznámení, nejlépe čemou nebo tmavě modrou propisovací tužkou. Zvo|ené zaškrtávací pole oznaČte křiŽkem. P(smena a ČÍslice

vpisujte do rámečků tak, aby se znaky pokud možno nedotýkaly rámečků.' 
čnyune písmeno nebo ií.lici pr"strtnete a napište nad příslušný rámeček správný znak; chybně zakřÍžkované zaŠkrtávaci Pole

zokroujku3te. otázku, v které jste lrováděli opra!.r.l, q/značte zaškrtnutím kolečka s číslem otázky (viz následující vzor oPrav):

správné vyplnění ]1 5;a ru ,,2,-,lx;lr-i

.{ Ozlárari: zrrěrě v adresn!čási

Real:]|ra]č., čls .: :,zr:-l,:,;a|e e

l+t+36l+?l+

oprava chybného vyplněni ,X

vyplněné formuláře nepřekládejte, vložte do obálky formátu 'A.4, nepřikládejte Žádné pruvodní dopisy a zašlete na adresu uřadu pro

ochranu osobních údaj ů.

K bodu 1:

podle toho, zda se jedná o nové, dosud nezaregistrované oznámení nebo oznámeni o změně v adresní Části jiŽ registrovaného

zpracování, označte druh oznámení symbolem X. při změně qplňte registrační číslo oznamovatele. Dále se Při změně v adresní Části

vlplní pouze ty údaje, které byly změněny.

Kbodu2a14:
Tiskacími pismeny se uvedou údaje v takovém tvaru, vjakémjsou zapsány v obchodním rejstříku, pokud se právnická osoba do

obchodního rejstriku zapisuje. V dalších případech se uvedou údaje shodně podle zakládací listinY nebo jiného dokumenfu

obdobného charakteru.

Kbodu3.5.7a8:
Identifikační číslo (Ičo) uvede oznamovatel v případě, že mu bylo přiděleno.

K bodu 4. 7 a 14:

Tiskacími písmeny se uvedou požadované údaje v takovém tvaru, vjakémjsou zapsány v obchodním rejstříku nebo Živnostenském

rejstříku, pokucl se fyzická o.ota do obchodniho rejstříku nebo živnostenského rejstřiku zapisuje. V dalŠÍch PříPadech se uvedou

úáaje ve tvaru shodně podle občanského průkazu u občanů České republiky, podle cestovniho dokladu u cizincŮ nebo Podle

povolení k pobyu vydaného podle zvláštního zákona.

K bodu 6:
podl. toho, zda se jedná o nové, dosud nezaregistrované oznámeni nebo oznámen í o zméně jtž registrovaného zPracováni, oznaČte

druh oznámení s}anbolem x. Bylo-li již přiděleno registrační Čís1o oznamovatele, uveďtejej při každém dalším novém oznámení o

zpracování.při oznámeni zméiy jlžrěgisirovaného zpracování uveďte registrační číslo oznamovatele i pořadové ČÍslo registrace,

které se změna týká. ornun1ouui.i potom rryplňuj. póur. ty body (kompletně), ve kterych došlo ke změně Proti PŮvodní registraci.

Kbodu 10 až 19:

Sy*b"lil X se označí pouze takový údaj nebo údaje, které obsahují požadovanou informaci a odpovídají skuteČnosti, ZbYaajici

nevyplněné části se neproškrtávají ani jinak neozna3ují. Účel zpracováni "archivnictví vedené na základě zákona" v bodě l0

znamená vedení archivnictví na Žaruuae zákona 97lI9't4 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějŠÍch předPisŮ,

K prohlášení:
prohlášení o pravdivosti a přesnosti uvedených údajů podepisuje oznamovatel. U právnických osob PodePisuje oznámení drŽitel

oprávnění zastupovat právnickou osobu v plném rozsahu.

Se všemi nejasnoslmi a dotazy k vyplnění "Oznámení o zpracování (změně zpracování) osobních 
^ÚdajŮ" 

se mŮŽete obracet

,o úřad pro o|rhroip osobrtích údajů, Havelkova 22, ] 30 00 Praha 3, e-maíl: info@uoou.cz


