
Vinaře zavádí Mobilní Rozhlas 

Vážení občané, 

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete 

vždy včas informováni. 

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktuali-

tách jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny, pozvánky na kulturní 

i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či  

e-mailu. 

Jak se mohu ZDARMA zaregistrovat? 

Přes registrační formulář na adrese vinare.mobilnirozhlas.cz 

Nebo tímto registračním letákem, který stačí vyplnit a doručit na úřad. 

Registrace do služby Mobilní rozhlas: 

Jméno a příjmení: ______________________________________________________ 

Tel.číslo (mobil): ____________________ E-mail: ____________________________ 

Bydliště: ________________________________________________________________  

Datum narození: __________________                 Pohlaví: (_) muž, (_) žena 

Zvolte skupiny informací: 

(X) Krizové informace,     (_) Informace z úřadu,     (_) Kulturní a sportovní akce 

 

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů 

na zadní straně tohoto registračního letáku. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

 
Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: obec Vinaře, IČ 00236578, se 
sídlem Vinaře 44, Vinaře, zpracovával moje osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, byd-
liště, pohlaví, rok narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního 
telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb za účelem prokazatelného poskytnutí 
souhlasu se zpracováním osobních údajů; využívání služeb komunikačního ekosystému 
Mobilní Rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a ZmapujTo 
(dále jen partneři); přes Mobilní Rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy 
o dění v mé obci, můžu vyjadřovat svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha 
nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro zajištění lepších 



kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod. na dobu 
zapojení obce do komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas. 
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 Vinaře, IČ 00236578, se sídlem Vinaře 44, Vinaře 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 
Marie Francová, telefon: +420724188659, email: mikroregioncaslavsko@gmail.com 
 

Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikač-
ního ekosystému Mobilní Rozhlas, kterým je k datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia 
s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem 
osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat. 
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování ko-
munikačního ekosystému Mobilní Rozhlas (systém je obcím poskytován na základě 
smlouvy). Poskytnutí buď telefonního čísla nebo e-mailové adresy je povinné, poskytnutí 
ostatních údajů je dobrovolné. Informace správce osobních údajů: 

OBECNÉ: 
Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu 5 let, resp. po dobu za-
pojení obce do komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas, nejvýše do odvolání tohoto 
souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude 
moct efektivně dostat přes Mobilní Rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého 
zájmu máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo 
zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracová-
vány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informa-
cím máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. 
S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních 
údajů své údaje změňte v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo v mobilní 
aplikaci máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech zvolte 
možnost smazání profilu (odebrání účtu) na internetových stránkách nebo v mobilní apli-
kaci máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených přípa-
dech můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově 
čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci kdykoli můžete odvo-
lat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpra-
cování před tímto odvoláním souhlas můžete odvolat paušálně nebo pro jednotlivé obce 
v nastavení svého účtu na internetových stránkách nebo v mobilní aplikaci máte právo 
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či 
zpracovatel osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují 
Vaše práva bližší informace včetně formuláře jsou dostupné na www.uoou.cz 

ZVLÁŠTNÍ: 
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, 
pro účely informování o novinkách komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas a jeho 
partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracová-
vány. 
Není-li výše uveden způsob využití Vašich práv, můžete kontaktovat e-mailem pověřence 
správce nebo zpracovatele. 
 
V ___________________________________ DNE_____________________________ 
 

PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) __________________________________________________ 


