
                    PŘIHLÁŠKA  

 NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17 
pro děti s trvalým pobytem v Praze 6 – Řepích.  

Akce je určena dětem do 12 měsíců věku.  

 

Přihlášku podejte nejpozději do 10 měsíce věku dítěte. 

 

 
Jméno a příjmení dítěte: 
 

 

 
Datum narození: 
 

 

Jméno a příjmení matky:  

Jméno a příjmení otce:  

 
Trvalý pobyt dítěte:  

 

 

Telefon:  

E-mail: (prosím vyplnit čitelně z důvodu 

následné korespondence) 
 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete zpět e-mailem na adresu 
marketa.musilova@praha17.cz (tel.: 234 683 516, 401) 
(popř. marketa.kudrnova@praha17.cz, michaela.linhartova@praha17.cz) 

nebo osobně doručte, případně zašlete na adresu: Úřad městské části Praha 17, odbor 

občansko-správní, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy. 
 
Městská část informuje rodiče/zákonné zástupce občánka (dítěte), že během pořádání akce „Vítání občánků“ 
jsou pořizovány fotografie, elektronický záznam a hromadná fotografie za účelem dokumentování průběhu 
akce a pro časopis „Řepská sedmnáctka“. Dále může být akce natáčena a vysílána TV.  

 

Pořízený elektronický záznam z akce firmou Natočíme.cz., který je součástí 
dárku od Městské části Praha 17, Vám zašleme v elektronickém souboru na 
Vaši e-mailovou adresu prostřednictvím internetového portálu „uschovna.cz“.  
Z tohoto důvodu souhlasím s poskytnutím své e-mailové adresy panu L. Kalkusovi (Natočíme.cz).  
 
 
Osobní údaje, elektronický záznam a fotografie jsou zpracovávány pouze pro účely informování Městské části Praha 
17 a pro organizační zajištění akce „Vítání občánků“. V souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění a zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (GDPR) podpisem přihlášky a účastí na akci souhlasím s pořizováním a zveřejňováním fotografií 
a zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely organizace vítání občánků, publikační činnosti a naplňování 
veřejného zájmu Městské části Praha 17. 
 
 
 
Datum:                                                        ...................................................................podpis žadatele 
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