
Vážení spoluobčané,
chtěli byste být informování o aktuálním dění v naší obci?
Připravujeme pro vás nový komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz, díky kterému vás budeme informovat SMS zprávami, e-mailem,
mobilní aplikací, přes webové stránky nebo Facebook.

Ing. Petra Králíčková, starostka obce Libel

Kolik vás to bude stát? Nic! Tato služba je pro vás zcela ZDARMA

Vyberte si jednu z možností, jak odebírat hlášení:

Přihlaste se přes internet
Přejděte na www.oulibel.hlasenirozhlasu.cz klikněte na tlačítko
Odebírat hlášení a zaregistrujte se.

Vyplňte ústřižek vpravo
Vyplněný jej odevzdejte na obecním úřadě.

Mimořádný způsob odběru - SMS
Preferujeme odběr hlášení pomocí mobilní aplikace a emailu. Pokud však nemáte možnost odběru hlášení pomocí těchto komunikačních
kanálů, můžeme Vám zasílat i SMS zprávy. Odeslané SMS bude hradit obec a protože chceme minimalizovat náklady, bude zasílána SMS
např. jedné osobě v domácnosti či osobám starších 65ti let. Pro možnost odběru hlášení prostřednictvím SMS vyplňte ústřižek vpravo,
který můžete vhodit do poštovní schránky obecního úřadu nebo předat osobně na úřadě.

Další možnosti odběru:

Nainstalujte si aplikaci
Nainstalujte si Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz, kterou najdete na Google Play nebo
App Store. Naskenujte jeden z QR kódů ve Vašem telefonu a klikněte na zobrazený
odkaz.

   

Přihlaste se přes Facebook
Na Facebooku vyhledejte Obec Libel a přidejte si tuto stránku k
oblíbeným.

Přihlášením k odběru hlášení dává registrovaný občan souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zasílání aktuálních informací z obce. Více informací o rozsahu a
účelu zpracování a odvolání souhlasu najdete na adrese www.oulibel.hlasenirozhlasu.cz nebo osobně na obecním úřadě.

Registrace k odběru hlášení
Jméno a příjmení:

Ulice a č.p.:

Telefon:

E-mail:

Podpis: .............................................................
Vyplněním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů za
účelem zasílání aktuálních informací obce. Je mi více než 16 let

Mám zájem o tyto informace:
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Výstražné informace

1. Oznámení obecního úřadu

2. Kulturní akce, sportovní akce a jiné

3. Opravy inženýrských sítí a vozovek,
odstávky vody, elektřiny a

4. Prodej

5. Služby kominíka

Potřebujete poradit?
Obraťte se na některý z těchto kontaktů:
obec.libel@tiscali.cz
info@hlasenirozhlasu.cz



Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas pro Obec Libel, se sídlem Libel 28,1.
51741 Kostelec nad Orlicí, IČ: 00579254, (dále jen „Správce“),
aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů a souvisejících právních předpisů zpracovávala tyto osobní
údaje:

jméno a příjmení
adresu bydliště
e-mail
telefonní číslo

Jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mail je nutné2.
zpracovat za účelem zasílání informací z Obecního úřadu Libel.
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu plnění
smlouvy, kterou Správce uzavřel ve věci služby
Hlášenírozhlasu.cz se společností URBITECH s.r.o., se sídlem
Jalubí 453, 68705 Jalubí, IČ 04572106, Zapsána v OR u
Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 90682 (dále jen „společnost
URBITECH“)
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.3.
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu
nebo dopisu na kontaktní údaje Správce nebo společnosti
URBITECH.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní4.
údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatel služby Hlášenírozhlasu.cz – společnosta.
URBITECH, která v současné době již údaje spravuje a
zpracovává

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Zákonů a nařízení o5.
ochraně osobních údajů máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje
zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních
údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat
aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících
se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na
Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svým podpisem potvrzujete, že je Vám více než 16 let, výše
uvedenému textu jste porozuměl v plném jeho rozsahu, je pro Vás
psán srozumitelným jazykem a jste si vědom jako subjekt údajů
svých práv.
V obci Libel dne: ……………….
Podpis mne jako subjektu údajů, jímž vyslovuji souhlas:

...............................
subjekt údajů


