
 
 
 

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 

Město Valašské Meziříčí, Odbor školství, kultury a sportu, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 
e-mail: osks@muvalmez.cz; ID datové schránky: 9c4bard; telefon: 571 674 659,  www.valasskemezirici.cz 

Návrh na udělení Ceny starosty města Valašské Meziříčí 

za mimořádný přínos/úspěch v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit - 

„Pedagog roku – školní rok 2017/2018“ 
 

Doručte v písemné formě, a to těmito možnými způsoby: elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem; 
datovou schránkou; osobně na podatelnu; písemně poštou na adresu: 

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor školství, kultury a sportu, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 
Uzávěrka příjmu návrhů – dne 01.06.2018 (na návrhy doručené po tomto datu nebude brán zřetel). 

 

Údaje o navrhovateli: 

Jméno a příjmení / název právnické osoby ………………………………………………………...……………………… 

Kontaktní telefon, e-mail:…………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum:………………..…                               Podpis navrhovatele: ______________________________  

 

Souhlas kandidáta: 

Souhlas s užitím osobních údajů (celé jméno, bydliště, telefonní kontakt, e-mail, doba pedagogické praxe) pro 

účely zpracování návrhu na udělení Ceny starosty města Valašské Meziříčí za mimořádný přínos v oblasti 

vzdělávání Odborem školství, kultury a sportu MěÚ Valašské Meziříčí.  

Údaje o navrhovaném kandidátovi 

Jméno a příjmení kandidáta: .……………………………………………………………………………………………………. 

Adresa kandidáta:………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefonický kontakt na kandidáta:……………………………………………………………………………………………… 

Název a adresa školy, kde kandidát působí:………………………………………………………………………………… 

Kategorie ocenění:     A. Pedagog roku - základní škola 

(zaškrtněte)     B. Pedagog roku – mateřská škola 

 
Zdůvodnění návrhu*:    (* V případě nedostatku místa, zdůvodnění přiložte na zvláštním listě) 
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Souhlasím, že v případě udělení ocenění bude mé jméno a vybrané údaje, které souvisí s mou profesní kariérou, 

včetně zdůvodnění mého ocenění, zveřejněno v médiích (na internetu, v tisku, v rádiu, v televizi apod.). 

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci. 

Souhlas se uděluje pro období do konce kalendářního roku, ve kterém bylo ocenění uděleno. 

Poučení o právech kandidáta (subjektu údajů): 

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) má subjekt údajů právo: 

a) svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným nebo zaslaným pověřenci pro ochranu 
osobních údajů (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu 
uděleném před jeho odvoláním), 

b) požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům,  
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se bude domnívat, že osobní údaje zpracovávané 

u správce jsou nepřesné), 
d) požadovat vymazání svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, 
e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. Svá práva vůči správci uplatňuje subjekt údajů písemně cestou pověřence pro 
ochranu osobních údajů. 

 
Já, výše uvedený kandidát, podpisem tohoto dokumentu potvrzuji svůj výslovný souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů pro výše uvedený účel. O svých právech jsem byl/a správcem před udělením souhlasu poučen/a. 
 

 

 

Datum: _____________________    Podpis kandidáta: ______________________________ 
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