
 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,  

chtěli byste být informováni o aktuálním dění v našem městě? 
 
Připravili jsme pro Vás nový komunikační kanál Úřad v mobilu/Hlášení rozhlasu, díky kterému Vás budeme informovat 
prostřednictvím mobilní aplikace, SMS zprávami a e-mailem. 

Ing. Jan Jarolím, starosta města   

                 

 

Buďte vždy včas informováni a už nikdy vám nic neunikne 
 
Informace z úřadu: aktuality, upozornění na odstávky vody, uzavírky silnic, výpadky 
elektřiny, plynu, změny úředních hodin, upozornění na termíny a povinnosti apod. 
 
Kalendář akcí: pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce apod. 

 
Krizové hlášení: při krizových situacích zajisté oceníte to, že dostanete neprodleně 
zprávy, které vás budou ve správný moment informovat, ať jste kdekoliv (povodňové 
nebezpečí, varování před výkyvy počasí, krizové řízení). 

 

 

TATO SLUŽBA JE PRO VÁS ZCELA ZDARMA 
 

 
Vyberte si jednu z možností, jak odebírat hlášení 

1. Přihlaste se přes internet                                    

Přejděte na www.mudk.hlasenirozhlasu.cz klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a zaregistrujte se. 

2. Nainstalujte si aplikaci 

Nainstalujte si mobilní aplikaci Úřad v mobilu/Hlášení rozhlasu, kterou najdete na Google Play nebo App Store. 

Naskenujte jeden z QR kódů do aplikace ve Vašem telefonu a klikněte na odkaz, který se Vám nabídne. Poté v nabídce 

měst vyberte město Dvůr Králové nad Labem. Aplikace Vám ulehčí přístup k informacím.  

3. Vyplňte listinnou registraci k odběru hlášení (viz druhá strana letáku) 

Vyplněnou a podepsanou registraci společně se souhlasem GDPR v listinné podobě odevzdejte buď na recepci městského 

úřadu (nám. T. G. Masaryka 38), nebo v městském informačním centru (Švehlova 400). 

 

4. Převod kontaktů z SMS Infokanálu 

Pokud jste již registrováni k odběru zpráv prostřednictvím SMS InfoKanálu, tyto kontakty budou POUZE pro účel zasílání 

krizových zpráv automaticky převedeny. Registrovaným občanům přijde upozornění SMS zprávou na převod čísla pro 

kontrolu dříve nahlášených údajů a s nabídkou možnosti registrace do aplikace k odběru dalších typů zpráv. 

https://mudk.hlasenirozhlasu.cz/


 

 

 

 

 

Registrace k odběru hlášení 
 
Jméno a příjmení: 

Ulice a čp.: 

Telefon: 

E-mail:  

 
Mám zájem o tyto informace  
Zvolte si, prosím, z následujících typů zpráv ty, o jejichž zasílání e-mailem máte zájem:  

Výstražné informace 

Oznámení městského úřadu 

Pozvánky na kulturní a sportovní akce 

Opravy inženýrských sítí a vozovek, odstávky vody, elektřiny 

 

Zasílání výstražných informací je již přednastaveno, jedná se o krizové hlášení, která budou zasílána automaticky  

e-mailem i prostřednictvím SMS zprávy.  

  
  Pro osoby se zrakovým postižením je možné vyžádat si zasílání hlasových zpráv.   

  

Zpracování osobních údajů 
1. Uděluji tímto souhlas městu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17  Dvůr Králové nad Labem, 

IČO: 00277819, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
a souvisejících právních předpisů, zpracovávalo tyto osobní údaje: 
- jméno a příjmení, 
- adresu trvalého pobytu, 
- e-mail, 
- telefonní číslo. 

2. Jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zasílání informací 
z města Dvůr Králové nad Labem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu plnění smlouvy, kterou Správce 

uzavřel ve věci služby Hlášenírozhlasu.cz se společností URBITECH, s. r. o., Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČO: 
04572106, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 90682 (dále jen 
„společnost URBITECH“). 

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním 
e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce nebo společnosti URBITECH.                                                                                                 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce může zpracovávat též 
poskytovatel služby Hlášenírozhlasu.cz – společnost URBITECH, která pro Správce působí v roli zpracovatele vašich 
osobních údajů. 

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákonů a nařízení o ochraně osobních údajů máte právo: 
- vzít souhlas kdykoliv zpět, 
- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, 
- požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, a to v případě pochybností o dodržování povinností 
- v souvislosti se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 
Svým podpisem potvrzuji, že je mi více než 16 let, výše uvedenému textu jsem porozuměl(a) v plném jeho rozsahu, 
je pro mě psán srozumitelným jazykem a jsem si vědom(a), jakožto subjekt údajů, svých práv. 

 
 
Váš podpis jakožto podpis subjektu údajů, jímž vyslovujete svůj souhlas. 

 
Ve městě Dvůr Králové nad Labem dne     …………………… 

                                                                                                                                           ……………… 
                                                                                                                                          subjekt údajů 

 


