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STÍŽNOST
Důvod – impuls stížnosti
Proč si stěžujete, jaký je Váš zájem na věci, jaké je Vaše postavení v dané situaci apod.

Předmět stížnosti
V čem přesně spočívá Vaše nespokojenost, vztah příčiny a důsledku - věcně

Očekávání
Jaké řešení očekáváte, čeho má být dosaženo, návrh opatření apod. - věcně
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Projednání v orgánu města *)

ANO

NE

Identifikace stěžovatele
Jméno, příjmení, kontaktní adresa

*) Požadujete-li projednání záležitosti v orgánu města
(radě či zastupitelstvu města), připojte prosím ke
stížnosti archy s podpisy 0,5% občanů města
Kopřivnice, kteří Váš podnět podporují, s uvedením
jejich jména, příjmení, bydliště. Podstatu Vašeho
podnětu prosím uveďte na každém z archů
samostatně, aby bylo zřejmé, k čemu vyjadřují
podepsaní občané svou podporu. Jako vzor Vám
může sloužit formulář – petiční arch, který i s pravidly
pro přijímání, projednávání a vyřizování petic a
stížností naleznete na webových stránkách města
www.koprivnice.cz (záložka Radnice – Předpisy města
– Pravidla a zásady).

_________________________
podpis stěžovatele

Zpracovávání výše uvedených osobních údajů je prováděno zákonným způsobem a tím je právní
povinnost.
Osobní
údaje
budou
používány
po
dobu
vyřizování
příslušné
agendy
a následně uloženy po dobu skartační lhůty.
Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty subjektem a používány správcem v rámci státní správy
i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné
pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není
podmínkou vyřízení příslušné žádosti.
Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte)
Email:
Tel:
Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány pro výše uvedeného
správce za účelem rychlejší a kvalitnější komunikace se subjektem.
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu
vyřízení příslušné agendy a po dobu následné skartační lhůty.
Práva
a
povinnosti
poskytovatele
osobních
údajů
a
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=ochrana-osobnich-udaju-koprivnice
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naleznete

na

