
Obec Sudslava přináší službu tzv. „Mobilního rozhlasu“ 

 

 

Vážení spoluobčané, 

obec Sudslava se přidává k moderní komunikaci s občany. Zavádíme pro Vás ověřenou a oceňovanou 

komunikační platformu SMSproobce. 

V dnešní době již téměř každý vlastní a používá svůj mobilní telefon. Pokud poskytnete telefonní číslo 

svého mobilu, budete ZDARMA informováni o důležitých událostech přímo do vašeho mobilního 

telefonu, a to prostřednictvím SMS zpráv, případně e-mailů. Pokud máte o tuto službu zájem, vyplňte 

registrační formulář na druhé straně tohoto letáku. Vyplněný registrační formulář vložte do obálky, 

ve které jste obdrželi tento leták a vhoďte do volební urny umístěné na chodbě budovy obecního 

úřadu (před vstupními dveřmi do kanceláře obecního úřadu). Nevíme, jaký bude o tuto službu mezi 

občany zájem. Za účelem zamezení zbytečného tisku nepoužitých formulářů vkládáme do obálek 

omezený počet Registračních formulářů. V případě, že pro Vás nebudou dodány formuláře 

v dostatečném počtu a ve Vaší rodině bude zájem o další zaregistrované uživatele služby 

SMSproobce, je možno další formuláře vyzvednout v úředních hodinách (každé úterý v čase 19:00-

20:00 hod.) v kanceláři obecního úřadu, nebo si formulář stáhnout z webových stránek obce 

( https://www.sudslava.cz/mobilni-rozhlas.htm ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přihlášení do služby SMSproobce pomocí registračního formuláře 

 

Jméno : …………………………….    Příjmení:…………………………………… 

Telefonní číslo:………………………    E-mail(pokud používáte):……………………………… 

Adresa bydliště:………………………………………………………………. 

Pokud zde nebydlíte, ale máte zájem o místní informace:…………………………………………………………………… 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

 

Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: Obec Sudslava, IČ 00279587, se sídlem Sudslava 64, 561 13 Sudslava, 

zpracovával moje osobní údaje v rozsahu 

- jméno, příjmení, bydliště 

- telefonní číslo, e-mailová adresa 

za účelem 

- Využívání služeb komunikační platformy SMSproobce; přes SMSproobce mohu například dostávat informační a krizové zprávy o 

dění v mé obci, připravovaných akcích v obci apod. Toto má sloužit pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro zajištění lepších 

kulturních a sociálních potřeb apod. 

na dobu zapojení obce do komunikační platformy SMSproobce 

 

Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji, že toto omezení 

je mi známo a nijak ho neobcházím. 

 

Správce osobních údajů: 

Obec Sudslava, IČ 00279587, se sídlem Sudslava 64, 561 13 Sudslava 

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Ivana Řehořová, telefon: +420 770 600 789, e-mail: ivana.rehorova@sms-sluzby.cz 

 

Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby SMSproobce funkční či plně funkční. 

 

Informace správce osobních údajů: 

Obecné: 

Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu zapojení obce do komunikační platformy SMSproobce, nejvýše do 

odvolání tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude moci efektivně dostat přes SMSproobce zpráva pro 

ochranu Vašeho životně důležitého zájmu 

- máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje 

jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím 

- máte právo na opravu svých zpracovaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete 

požadovat doplnění neúplných osobních údajů 

- máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech 

- máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech 

- můžete získávat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své 

osobní údaje jinému správci 

- kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto 

odvoláním 

- máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce osobních údajů zpracovává 

Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva 

Zvláštní: 

- máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o novinkách 

komunikační platformy SMSproobce. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány. 

 

 

 

 

V ……………………………  dne:………………………   podpis subjektu údajů (občana)……………………………… 


