MĚSTO HULÍN
Žádost o užití
loga města Hulína/heraldického znaku města Hulína
Žadatel:
Fyzická osoba
Jméno: …………………………..Příjmení: …………………………………….. Titul: …………..
Datum narození: ………………………………… č. OP:………………………………………….
Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………e-mail:…………………………………………
Právnická osoba
Obchodní jméno: …………………………………………………….. IČ:………………….……..
Sídlo:…………………………………………………………………………………………….……
Telefon: ……………………………………………e-mail:…………………………………………
Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby: ………………………………………….…
Žádám o povolení k užití loga města Hulína/heraldického znaku města Hulína*.

Účel užití: …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Rozsah užití: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Doba užití: ……………………………………………………………………………………………

Příloha:
-

schématický, jednoduchý grafický návrh, maketa nebo vzorek předmětu a jeho
použití

* nehodící se škrtněte
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1. Logo města Hulína/heraldický znak města Hulína budou dodány v elektronické nebo
papírové podobě s přesným popisem propozic.
2. Fyzická/právnická osoba se zavazuje používat je pouze pro účely uvedené v žádosti
a přesně podle daných propozic a zaslaného grafického návrhu.
3. Logo města a heraldický znak města musí být užívány přesně podle logomanuálů. Je
zakázáno měnit barvu, písmo či velikost formátu. Jejich umístění musí být vždy
v dostatečné vzdálenosti od ostatních prvků tak, aby byla zaručena jeho maximální
čitelnost.
4. Logo města a heraldický znak města nesmí být užívány tak, aby byla snižována
důstojnost města.
5. Logo města a heraldický znak města nesmí být užívány způsobem, snižujícím jejich
hodnotu.
6. Podpisem dávám souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů
městem Hulínem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů.
7. Žadatel bere na vědomí, že v souvislosti s touto žádostí dochází ke zpracování
uvedených osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány referentem Odboru
právních a vnitřních věcí, zajišťující vyřízení této žádosti. Osobní údaje nebudou
předávány třetí straně a jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (také GDPR) a Zákonem o
ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Osobní
údaje jsou zpracovávány do úplného vyřízení žádosti a následně archivovány dle
Spisového a skartačního řádu po dobu 5 let. Uvedené osobní údaje nebudou
předmětem automatizovaného zpracování a profilování osobních údajů.
8. Poučení ke zpracování osobních údajů: Máte právo požádat úřad o přístup
k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, nebo
vznést námitku proti zpracování. Máte právo podat stížnost u pověřence, nebo
dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.
9. Podpisem vyjadřuje oprávněná osoba souhlas se všemi, výše uvedenými, body.

V ………………………….. dne ……………………….

…………………………………………………………..
Podpis žadatele
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