Plná moc
Garant: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581
Správce: Operátor ICT a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, IČ: 02795281
Formulář, prosím, vyplňte čitelně, hůlkovým písmem s diakritikou.
Pro více informací navštivte www.litacka.cz.

Zmocnitel
Jméno

Příjmení

Ulice

Bytem:

Č. popisné

Č. orientační

PSČ

Obec

(dále jen "Zmocnitel"):

tímto zmocňuje
Zmocněnec
Jméno

Příjmení

Ulice

Bytem:

Č. popisné

Č. orientační

PSČ

Obec

(dále jen "Zmocněnec"):
aby Zmocnitele zastupoval/a ve věci podání žádosti o vydání karty Lítačka vydávané hlavním městem Praha, konkrétně aby
předal/a Zmocnitelem vyplněnou a podepsanou žádost o vydání karty Lítačka, prokázal/a se a poskytl/a k nahlédnutí na
kontaktním místě Lítačka osobě pověřené vyřizováním takových žádostí kopii občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti
Zmocnitele(např.: cestovní pas), převzal/a vydanou kartu Lítačka, a aby učinil/a případné další navazující či jinak související
úkony potřebné k vydání a případně k vyzvednutí karty.
Vzhledem k tomu, že kopie občanského průkazu (či jiného dokladu totožnosti) Zmocnitele tvoří přílohu této plné moci, a to
účelem prokázání Zmocnitelovy totožnosti v souvislosti s procesem vydání karty Lítačka, uděluje Zmocnitel tímto ve smyslu
ustanovení § 15a odst. 2 zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, výslovný souhlas s pořízením kopie svého
občanského průkazu (resp. kopie jiného svého dokladu totožnosti); a současně s tím Zmocnitel ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZOOÚ), uděluje na dobu platnosti této plné moci výslovný souhlas se
zpracováním svých osobních údajů vyplývajících z pořízené kopie občanského průkazu poskytnuté za účelem a v
souvislosti s procesem vydání karty Lítačka.
Správcem ve smyslu ZOOÚ je obchodní společnost Operátor ICT, a.s., se sídlem Jungmannova 36/31, Nové Město, 110 00
Praha, IČO: 027 95 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676, která
však může zpracovávané osobní údaje předat jinému správci, se kterým uzavřela o zpracování osobních údajů písemnou
smlouvu. Informace o konkrétních správcích a zpracovatelích osobních údajů jsou uvedeny na webové adrese www.litacka.cz.

Tato plná moc je platná po dobu tří měsíců ode dne jejího podpisu Zmocnitelem.
Zmocnitel:

V:

dne:

podpis:

Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám a současně výše uvedenému správci uděluji na dobu
platnosti této plné moci výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů souvisejících s přijetím
této plné moci poskytnuté za účelem a v souvislosti s procesem vydání karty Lítačka pro Zmocnitele:

Zmocněnec:

V

:

dne:

podpis:

