Obec Mírová pod Kozákovem, Chutnovka 36, 511 01 Turnov
Pečovatelská služba, se sídlem Bělá čp. 104, Mírová pod Kozákovem

Žádost o nájem bytu - Bělá čp. 104, Mírová pod Kozákovem
Jméno, příjmení, titul:…………………………………………………………………………………..…………………………….
Datum narození:……………………………………………………..Občanství……………………………………………………
Trvalý pobyt:……………………………………………………………………………………………………………………………..……
zakřížkujte:
rodinný dům

nájemní byt

byt ve vlastnictví žadatele

družstevní byt

ostatní

Skutečné bydliště (pokud se liší): ………………………………………………………………………………………………….
Telefonní číslo:…………………………………………………..………
Druh důchodu:
starobní
invalidní

I.stupeň

Příspěvek na péči: zakroužkujte:

II.stupně

III.stupně

ANO

NE

Vyjádření ošetřujícího lékaře: žadatel je způsobilý samostatně užívat byt ve vlastnictví Obce.
ANO

NE

Důvod žádosti o přidělení bytu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Manžel/ka, druh, družka
Příjmení, jméno titul…………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození…………………………………………………………………….Občanství………………………………………………..
Kontaktní osoba:…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Příbuzenský vztah:………………………………………………………………….
Telefon:…………………………………………………………………………………….
Prohlašuji, že potřebuji pomoci se zprostředkováním sociální služby.
Prohlašuji, že mé údaje jsou pravdivé.

Podpis žadatele:………………………………………………………….dne……………………………………..

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já výše uvedený, uděluji tímto souhlas Obci Mírová pod Kozákovem, IČO:00275913, se sídlem
Chutnovka 36, 511 01 Turnov se zpracováním mých osobních údajů v souladu s platnými
právními předpisy a to za níže uvedených podmínek:
Osobní údaje:
Jméno, příjmení
Datum narození
Trvalé bydliště
Mobilní telefon, emailová adresa
Zdravotní stav, Druh důchodu, Příspěvek na péči
Účelem zpracování osobních údajů:
Příjem zpracování, ověřování správnosti údajů a vyřizování žádosti o byty ve vlastnictví Obce
Projednání a schválení žádosti
Evidenční účely agendy spojené s přidělováním bytu ve vlastnictví Obce
Provádění sociálního šetření
Doba zpracování osobních údajů:
Po dobu evidence žádosti
Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
ANOxNE
Poskytovatelé soc. služeb registrovaných na základě zákona č.108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Žadatel prohlašuje, že byl řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že výše
uvedené údaje jsou pravdivé a poskytovány dobrovolně.

Podpis …………………………………………
Dne………………………………………………

Poučení
Obec Mírová pod Kozákovem tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně
osobních údajů informuje, že:
Osobní údaje budou zpracovány na základě svobodného souhlasu žadatele.
Obec Mírová p.K. jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Ing. Viktor
Trnka, IČO: 87195607, Malá Skála 41, 468 22 Železný Brod, email: vic_dpo@centrum.cz, tel:
773 111 127.
Obec Mírová p.K. nepověřila zpracováním osobních údajů žadatele žádného zpracovatele.
Obec Mírová p.K. nemá v úmyslu předat osobní údaje žadatele do třetí země, mezinárodní
organizaci, nebo jiným než výše uvedeným osobám.
Žadatel má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo
požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování.
Žadatel může vznést námitku proti zpracování, má právo přenositelnosti těchto údajů k jiné
organizaci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má – li
podezření, že Obec Mírová p.K. při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu
s Nařízením.
podpis žadatele…………………………………………………………..
dne…………………………………………………..

