Podpisový arch k petici
Ve smyslu § 4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká
Petice za záchranu zahradní plochy a zachování vzrostlé zeleně v okolí parku Zahrádky - Vysočany
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.
Petiční výbor může zastupovat kterýkoli člen: Ing. Monika Domincová, Bc. Lukáš Příbramský, Ing. Kristýna Kadlečková, Klára Hanyková
VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM MODŘE ČI ČERNĚ. Archy a podpisy sami nečíslujte.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ADRESA (MĚSTO, ULICE, Č.P.)

Podpis

Pozn.: připojením svého podpisu pod tuto petici rovněž souhlasím s tím, aby Petiční výbor zpracovával a uchovával po dobu nezbytně nutnou mé osobní údaje pouze
za účelem prosazování a projednávání výše uvedené petice. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů udělený v souladu s platnou legislativou
České republiky a směrnici GDPR je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.

www.parkzahradky.cz
petice.rokytka@gmail.com

Vyplněné archy zasílejte na adresu (byť s 1 podpisem):
Ing. Monika Domincová, Nepelova 952/6, 198 00 Praha 9
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