Úřad městské části Praha 10
odbor školství

foi+request-6980ad028f5e@infoprovsechny.cz

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-106095/2017
Vyřizuje linka: 531 Mottlová
V Praze dne: 16.10.2017

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor školství, obdržel dne 30. 9. 2017 Vaši žádost podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),
o poskytnutí informací ve znění:
„Vážená paní, vážený pane,
žádám o zveřejnění plného znění souhlasu, který se povinně uděluje při registraci na serveru
www.aktivnimesto.cz
(viz
https://www.aktivnimesto.cz/qf/cs/ramjet/externalRegistration/registerPersonForm).
Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: foi+request-6980-ad028f5e@infoprovsechny.cz“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu formou textu a přílohy tohoto přípisu.
Uživatel dává souhlas se zpracováním osobních údajů po vyplnění všech povinných položek registračního
formuláře, ještě před dokončením registrace, a to v tomto znění:
Udělení souhlasu:
Odesláním registračních údajů žadatel dává souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v
registračním formuláři Městskou částí Praha 10, se sídlem: Vršovická 68, Praha 10, PSČ: 101 38; IČ: 00063941
a společností Up Česká republika s.r.o., se sídlem: Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, IČ: 62913671,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C. 35300, výlučně za
účelem přístupu do on-line benefitního systému Aktivní město.
Po validaci zadaných údajů (jména dítěte/dětí, data narození a trvalého pobytu) ÚMČ Praha 10 je uživateli
zaslán e-mail s přihlašovacími údaji do systému, který obsahuje i odkaz na stránku s Pravidly čerpání
příspěvků: https://www.aktivnimesto.cz/cs/soubory-ke-stazeni. Použitím přihlašovacích údajů a přihlášením
se do systému Aktivní město pak uživatel uděluje souhlas s těmito pravidly.
Vzhledem k tomu, že dokument Pravidla čerpání příspěvků v rámci on-line benefitního systému Aktivní město
obsahuje v čl. V bod 2 též souhlas se zpracováním osobních údajů, tvoří tento dokument přílohu odpovědi na
žádost.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Mgr. Martina Mottlová

„otisk razítka“

vedoucí odboru školství
„elektronicky podepsáno“

Příloha: Pravidla čerpání příspěvků v rámci on-line benefitního systému Aktivní město

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093
fax: +420 2
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

