DOTAZNÍK
JMÉNO: ……………………….PŘÍJMENÍ:………………………… TITUL:…………
TELEFONÍ ČÍSLO MOBILNÍHO TELEFONU:…………………………………….
ROK NAROZENÍ:…………………………..
ADRESA:
MĚSTO:……………………………………………..
ULICE:……………………………………………… ČÍSLO POPISNÉ:……………………...
TYP BUDOVY(rod.dům,panelák):…………………. PATRO:………………………………..
ROZSAH POSTIŽENÍ: ……….………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………...……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
DALŠÍ ONEMOCNĚNÍ*:………………………………………………………………………
(DIABETIK, EPILEPTIK…APOD.)

…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
KONTAKTNÍ OSOBA PRO PŘÍPAD NOUZE*
JMÉNO: ………………………………. PŘÍJMENÍ:……………………………………..
MĚSTO:………………………………...
ULICE:………………………………………………. ČÍSLO POPISNÉ:………………….
TELEFONÍ KONTAKT:……………………………..
*nepovinné údaje
pozn. Prosíme, vyplňte údaje čitelně hůlkových písmem

Správce je povinen zpracovávat osobní a citlivé údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o ochraně osobních údajů).
V případě změny osobních a citlivých údajů je nutné tyto změny bezodkladně doručit na HZS
Libereckého kraje. Subjekt údajů je povinen neposkytovat číslo mobilního telefonu HZS
Libereckého kraje určené k zasílání tíňových SMS třetí osobě.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím se zpracováním osobních a citlivých údajů, které jsem poskytl správci a
zpracovateli těchto dat Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, IČ 70888744, se
sídlem Liberec III., Barvířská 29/10, a to pro databázi sytému telefonního centra tísňového
volání 112 (TCTV 112) za účelem provozování tísňových SMS pro sluchově postižené osoby,
jehož provozovatelem je správce, a pro činnost složek IZS jako příjemců osobních údajů při
odvracení nebezpečí ohrožující život, zdraví nebo majetek subjektu údajů či jiných osob.
Souhlas poskytuji na dobu nezbytnou účelu zpracování mých osobních a citlivých údajů.
Poučení:
Požádá-li subjekt údajů ve smyslu ust. § 12 zákona o ochraně osobních údajů o informaci
o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného
odkladu předat. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo
zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem na ochranu
osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může podle ust. § 21 zákona o ochraně osobních údajů požádat správce nebo zpracovatele
o vysvětlení; požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména
se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Subjekt údajů je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů kdykoli
odvolat.

V................................... DNE: ..................... PODPIS: ......................................................
subjekt údajů(zákonný zástupce, opatrovník)
(zákonný zástupce, opatrovník)

