Obec Ďurčiná
Ďurčiná 77, 015 01 Rajec
___________________________________________________________________

Obecný hlásnik
Vážení občania,
obec Ďurčiná Vám ponúka nové služby informovania a to SMS hlásnik
a E-mail hlásnik. Prostredníctvom nich môžete bezplatne prijímať
dôležité oznamy obce. Je to jednoduchý a pohodlný spôsob rýchleho
informovania, ktorý formou SMS alebo e-mailu zasiela informácie na
vaše zaregistrované telefónne číslo alebo e-mail. Je to ďalší spôsob,
ktorým sa snažíme poskytnúť informácie občanom, ktorí sú celý deň v
práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho
rozhlasu v čase ich vysielania ako i priblížiť sa častiam obce, kde nie je
nainštalovaný/je nefunkčný obecný rozhlas.
Ako sa k službe prihlásiť?
Pre prihlásenie sa k odberu SMS alebo e-mailov od obce je potrebné
vyplniť registračný formulár, ktorý je súčasťou tohto listu. Vyplnený
registračný formulár môžete priniesť osobne na Obecný úrad v
Ďurčinej, alebo ho poslať preskenovaný elektronicky na náš e-mail
podatelna@obecdurcina.sk
Prihlásiť sa môžete aj osobne priamo na Obecnom úrade v Ďurčinej.
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Registračný formulár pre službu informovania prostredníctvom
SMS hlásnika a E-mail hlásnika
Meno a priezvisko : ....................................................................................................
Adresa (ulica a číslo domu) : .......................................................................................
Telefónne číslo* : ....................................................................................................................
( uviesť pre príjem SMS info na mobil)

E-mailová adresa *

: .............................................................................................................

( uviesť ak si prajete dostávať E-mail info )
Po zaregistrovaní vášho telefónneho čísla alebo e-mailu, Vám budú automaticky zasielané
informácie o rôznych poruchách a výpadkoch (odstávka vody, elektrickej energie...), a zároveň aj
informácie o mimoriadnych situáciách a výstrahách.
Označte, ktoré ďalšie oznamy okrem automatickej služby máte záujem odoberať :
□ Verejné oznamy/ Všetky hlásenia
□ Kultúrne a športové podujatia
Súhlas so spracovaním osobných údajov
V zmysle článku 6, ods.1, písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR), vyplnením a odoslaním
registračného formulára udeľujem súhlas prevádzkovateľovi: Obec Ďurčiná, IČO: 00632732
na spracúvanie mojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail
za účelom poskytovania služby informovania prostredníctvom SMS a mailu na obdobie funkčnosti
služby, alebo do odvolania súhlasu.
Prehlasujem, že som sa oboznámil s informačnou povinnosťou prevádzkovateľa podľa GDPR a zákona
č. 18/2018 Z. z. ešte pred udelením tohto súhlasu a som si vedomý svojich práv, hlavne vziať súhlas
kedykoľvek späť, ktoré v § 19 až § 30 tohto zákona upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri
uplatňovaní práv dotknutých osôb.
Prehlasujem, že osobné údaje mnou poskytnuté prevádzkovateľovi sú pravdivé a aktuálne.
V Ďurčinej, dňa ......................................
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