
Částečný opis údajů OP pro ZPS ÚMČP1 

 

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

Titul:  ............................ Datum narození: .............................. Číslo OP: ................... 
 
Datum vydání OP: ................................. Platnost OP do:  ........…............................. 
 
Místo trvalého pobytu:  Praha 1,  ..……………………………………………………………... 

 
SOUHLAS 

ke zpracování osobních údajů a jejich ochranu ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v platném znění 

 
SPRÁVCE ÚDAJŮ:  Městská část Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, IČ 00063410 
SUBJEKT ÚDAJŮ: …………………………………………………………………………………. 
(fyzická osoba - vlastník nebo provozovatel motorového vozidla s trvalým pobytem nebo místem 
podnikání na území městské části nebo vlastník nemovitosti na území městské části) 
Účel zpracování osobních údajů: vydání, evidence parkovacích karet a informování držitelů 
parkovacích karet o omezeních v užívání zóny placeného stání a dopravních opatřeních v oblasti 
zóny placeného stání na území městské části Praha 1 
Uchování, zpracování a likvidaci osobních údajů upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivaci a 
spisové službě a o změně některých zákonů 
Požadované osobní údaje potřebné pro výše uvedený účel: jméno a příjmení, datum narození, 
adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, registrační značka motorového vozidla 
Dalším příjemcem nebo zpracovatelem osobních údajů může být hl. město Praha, a to za 
stejným účelem jako Městská část Praha 1 
 
POUČENÍ: Poskytnutí souhlasu ke zpracování  je dobrovolné, neposkytnutí souhlasu je důvodem k nevydání 
parkovací karty. 
Každý subjekt údajů má právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů v rozsahu 
ust. § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Za poskytnutí takové 
informace může správce požadovat přiměřenou náhradu. 
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, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení 
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel  odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o 
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 
Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů ve smyslu písm. a), b), má subjekt údajů právo 
obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (dále též „úřad“). 
Subjekt údajů je rovněž oprávněn se svým podnětem obrátit na úřad přímo. 
Subjekt údajů prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění, se zpracováním výše uvedených údajů za podmínek stanovených zákonem. 
Tuto skutečnost stvrzuje subjekt údajů svým vlastnoručním podpisem. 
 
 
 
DATUM:  ................…...........………….. PODPIS: …………….................................. 


