
 OBEC ROHOZNÁ

  569 72 Rohozná 264
IČ 00277274
Tel.: 461 595 176, 736 633 776
E-mail: starosta@rohozna.cz

Vyřizuje: Mgr. Rostislav Hakl, místostarosta

Vážení spoluobčané,

spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně
a efektivně.  Občané,  kteří  se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují,  od nás budou dostávat  důležité
informace  o  dění  v  obci  Rohozná,  a  to  prostřednictvím  SMS,  e-mailů  nebo  zpráv  do  aplikace.
Nejlepší volbou je stažení aplikace Mobilní Rozhlas do Vašeho telefonu, zde dostáváte zprávy
neomezené, proto pokud obsahují námi odeslané zprávy zvukovou nebo obrazovou část je Vám
doručena společně s textem!

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?     

· novinky z úřadu přímo do telefonu
· upozornění na krizové situace - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, atd. 
· pozvánky na sportovní a kulturní akce
· pozvánky na brigády dobrovolníků, kteří rádi v obci pomáhají
· účast ve veřejných anketách

Registrace je zdarma. V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše
údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Jak se zaregistrovat?
1. Přes webovou stránku https://rohozna.mobilnirozhlas.cz/registrace
2. Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas Stáhnout pro Android Stáhnout pro iOS
3. Vyplněním registračního letáku a předáním na úřad obce Rohozná
Registrační leták naleznete na druhém a třetím listu této zprávy a také je dostupný na OÚ.

Pokud budete potřebovat poradit nebo pomoci obraťte se na nás osobně, na emailu nebo telefonicky.

Na běžném obecním hlášení rozhlasu se však nic nemění!

Mgr. Rostislav Hakl
místostarosta

+420 737 527 966

https://itunes.apple.com/us/app/zlep%C5%A1eme-%C4%8Desko-mobiln%C3%ADrozhlas/id1378883073?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neogenia.zlepseme_cesko
https://rohozna.mobilnirozhlas.cz/registrace
mailto:starosta@rohozna.cz


Rohozná zavádí Mobilní Rozhlas

Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

https://rohozna.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:

 Krizové informace  Chataři a zahrádkáři  Dopravní informace
 Informace z úřadu  Kulturní akce  Majitelé zvířat
 Nabídky místních obchodů  Nevidomí a slabozrací  Odstávky a poruchy
 Rodiny s dětmi  Senioři  Sportovní akce
 Zpravodaj

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

https://rohozna.mobilnirozhlas.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.mobilnirozhlas.cz.

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

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Souhlas“)

Souhlas je udělován Správci údajů:
obec Rohozná, se sídlem Rohozná 264, Rohozná, IČ 00277274

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jan Škranc, telefon: +420734429831, e-mail: skranc@webczech.cz

Subjekt osobních údajů (dále jen „Subjekt údajů“) tímto uděluje Souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen „OÚ“) při
používání produktu Mobilní Rozhlas (www.mobilnirozhlas.cz) dle rozsahu uvedeného níže.

Subjekt údajů může kdykoliv tento svůj Souhlas odvolat zasláním e-mailu/datové zprávy či písemně na adresu správce, případně
pomocí voleb v produktu Mobilní Rozhlas. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející z tohoto Souhlasu
do jeho odvolání. Odvolání Souhlasu může mít za následek nedostupnost služeb či zrušení Vašeho účtu v rámci produktu Mobilní
Rozhlas.

Vaše práva, jakožto Subjektu údajů, a další informace o zpracování, naleznete v informaci o zpracování OÚ na webu správce údajů.
Souhlas (stejně jako jeho rozsah) je současně udělen pro společné správce, zpracovatele a příjemce OÚ uvedené na webu správce
údajů.

OÚ Subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce údajů či
společného správce, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům údajů, s nimiž má správce údajů
uzavřenu smlouvu o zpracování OÚ.

Rozsah Souhlasu je uveden v seznamu níže a pro účely zpracování OÚ jsou přiřazeny OÚ a příslušná Doba zpracování:

Účel zpracování

Správa požadavků subjektu údajů.
Potvrzení způsobilosti přístupu k produktu a obsahu.
Komunikace se subjektem údajů, sdělování zpráv a informací, které by mohly subjekt údajů zajímat.
Poskytování lokálních služeb, kulturních a sociálních potřeb, které jsou založeny na GPS poloze subjektu údajů nebo dle
uživatelské volby.

Doba zpracování
Po dobu aktivního účtu + 38měsíců**

Osobní údaje
Jméno; příjmení; e-mailová adresa; číslo mobilního telefonu; pohlaví; rok narození; název ulice, číslo popisné; název obce; token;
statusy požadavků; jazykové nastavení; typ zařízení mobilního telefonu; vztah ke Správci údajů, zájmové skupiny (oblasti); FB token;
evidence polohy (GPS, datum a čas); fotografie.

** Stanovení doby zpracování je popsáno v informaci o zpracování OÚ na webu správce údajů

Subjekt údajů dále prohlašuje, že Souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně, svobodně.

V ________________________ DNE________________________

PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________

http://www.rohozna.cz/oznameni
http://www.rohozna.cz
http://www.rohozna.cz
http://www.rohozna.cz/oznameni
https://samosprava.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-prijemci-informaci

