Žádost přijata dne (prezentační razítko)

MĚSTO DAČICE

ŽÁDOST
o přidělení volného bytu
Na základě nabídkového řízení Města Dačice k volnému bytu
v domě čp. ………., byt č. ………… o velikosti.……….m2 žádám o jeho přidělení.
Jméno a příjmení žadatele: _____________________________ nar. _______________
Trvalé bydliště: __________________________________________________________
Doručovací adresa: _______________________________________________________
Telefonní číslo: _______________Email: _____________________________________
Stav (zakroužkujte): svobodný(á), ženatý (vdaná), rozvedený(á), jiné: _____________
Povolání a adresa zaměstnavatele:
________________________________________________________________________

DOSAVADNÍ BYT:
Vztah k dosavadnímu bytu: a) vlastní ________________________________________
b) u rodičů ______________________________________
c) podnájem u koho: _____________________________
d) na ubytovně (kde): _____________________________
e) u jiných příbuzných (uveďte): ____________________

Do požadovaného bytu se nastěhuje kromě žadatele:
Jméno a příjmení

vztah k žadateli

narození

dosavadní trvalé bydliště

Důvod žádosti o volný byt (uveďte podrobně):

V Dačicích dne:

==================
podpis žadatele

Upozornění:
V případě zjištění nepravdivých údajů v žádosti, tato bude vyřazena z dalšího řízení.
Pokud však tato skutečnost bude zjištěna až po rozhodnutí, bude žádost považována za
pokus o podvod.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR).

Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: Město Dačice, se sídlem Krajířova 27/I, 380 13
Dačice, zpracovával moje osobní údaje v rozsahu
• jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, email, stav, povolání, vztah, podpis
za účelem
• projednání žádosti o volný městský byt v Dačicích
• na dobu 5 let.
Správce osobních údajů:
Město Dačice, se sídlem Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Eva Škodová, tel. 384 401 828, poverenec@dacice.cz
Účel zpracování osobních údajů:
Přidělování volných městských bytů v Dačicích.
Právní základ zpracování osobních údajů:
splnění povinnosti chránit osobní údaje podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a podle
GDPR
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem. Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale
neposkytnete, nebude možné Vaši žádost o byt projednat.
Informace správce osobních údajů:
OBECNÉ:
• Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu
• máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních
údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup
k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
• máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím
k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
• máte právo na výmaz osobních údajů a na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených
případech
• můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
a můžete předat své osobní údaje jinému správci
• kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost
zpracování před tímto odvoláním
• máte právo podat námitku u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či
zpracovatel osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva.
• souhrnně všechny informace o právech subjektu osobních údajů, které zpracovává město Dačice,
naleznete na www.dacice.cz

V Dačicích dne ________________

jméno, příjmení, podpis: ___________________________________

