
Most zavádí Munipolis

https://mesto-most.munipolis.cz

Zvolte skupiny informací:

 Informace z úřadu  Krizové informace  Dětský domov
 DHK Baník Most  Dobrovolníci  Dopravní informace
 Dům dětí a mládeže  Handicapovaní občané  Informace pro podnikatele
 Kulturní akce  Majitelé zvířat  Mateřská škola
 Mostecké listy  Nevidomí a slabozrací  Rodiny s dětmi
 Senioři  Sportovní akce  Výpadky a poruchy inženýr. sítí
 Výstrahy ČMHÚ  Zahrádkáři  Základní škola

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.

https://mesto-most.munipolis.cz


Tento formulář slouží pouze k plné registraci do služby ke všem typům zpráv a proto vyžaduje i GDPR souhlas. Pokud máte zájem o registraci bez GPDR souhlasu,
která slouží pouze pro krizové zprávy a zprávy dle oprávněného zájmu správce údajů, použijte prosím elektronický registrační formulář na www.munipolis.cz.

Podmínky pro příjemce informací naleznete na adrese: www.munipolis.cz/obchodni-podminky-prijemci-informaci

Informace o zpracování osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správcem vašich osobních údajů je statutární město Most, IČ 00266094, se sídlem Radniční 1/2, Most. Kontaktní údaje pověřence pro
ochranu osobních údajů: Eva Lipovská, telefon: +420724101222, email: poverenec@mesto-most.cz

Vaše zde uvedené osobní údaje v rozsahu

jméno a příjmení, bydliště, pohlaví, rok narození
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb

budou využity výhradně za účelem

Využívání služeb komunikační platformy 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.;
Informování o novinkách komunikační platformy Mobilní Rozhlas a jejích partnerů.

Vaše zde uvedené osobní údaje nebudou využívány ani sdíleny jinak, než za tímto účelem. Zpracování bude probíhat v souladu s
příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů. Nebudeme využívat žádný software pro profilování na základě vašeho
chování nebo vašich preferencí a nebude o vás rozhodováno automatem. K vašim údajům mohou získat přístup jen naši zaměstnanci a
pracovníci servisních firem, které zajišťují provoz a rozvoj programového vybavení, které k poskytování služeb využíváme. Záznamy o
zaslaných sděleních uchováváme po dobu dvou let od jejich odeslání.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu zapojení statutárního města Mostu do komunikační platformy Mobilní Rozhlas
nebo do okamžiku, kdy se odhlásíte z užívání služeb komunikační platformy Mobilní Rozhlas. Pro krizovou komunikaci po dobu, po
kterou se k vám bude moct efektivně dostat přes Mobilní Rozhlas zpráva pro ochranu vašeho životně důležitého zájmu.

Pokud vám ještě nebylo 15 let, musí o využívání služeb komunikační platformy Mobilní Rozhlas rozhodnout váš otec, matka či
jiný zákonný zástupce.

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní Rozhlas.
Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči vám služby Mobilního Rozhlasu funkční či
plně funkční.

Zpracovatel osobních údajů

Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikační platformy Mobilní Rozhlas, kterým je k
datu vašeho přihlášení ke službě komunikační platformy Mobilní Rozhlas společnost MUNIPOLIS s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem
Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno. Tato společnost bude zpracovatelem osobních údajů, tedy bude vaše osobní údaje pro správce
osobních údajů používat.

Vaše práva

máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele 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 zpracovávaných 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 získat 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 či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva
máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikační platformy MUNIPOLIS a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento
účel zpracovávány

V ________________________ DNE________________________

PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________

https://www.munipolis.cz/obchodni-podminky-prijemci-informaci

