
REGISRAČNÍ LÍSTEK – SMS OZNÁMENÍ 

Jméno a příjmení:…………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

Telefonní číslo:……………………………………………….. 

Trvalé bydliště/adresa nemovitosti:………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Souhlasím se zasíláním informačních SMS na výše uvedené telefonní číslo a zároveň s jeho vedením 

v evidenci telefonních kontaktů Úřadu městyse Vrchotovy Janovice. 

Služba je určena pro občany Městyse Vrchotovy Janovice. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů 
za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových 
situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako 
jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce. 

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá 
zpětné účinky. 

Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa. Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců 
od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých 
povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz. 

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti 
či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat 317 830 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz 
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