Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
bytový odbor

Evidenční číslo:

Souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci - statutárnímu městu
Ostrava – městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, sídlem Přemyslovců 63, 709 36
Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 00845451, odbor bytový v rozsahu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Příjmení, jméno, titul – žadatele/ky
Datum narození – žadatele/ky
Stav - žadatele/ky
E-mail - žadatele/ky
Telefonní čísla - žadatele/ky
Trvalé bydliště dle OP - žadatele/ky
Adresa, kde žadatel bydlí, nebo adresa pro zasílání pošty vč. PSČ - žadatele/ky
Příjmení, jméno, titul – manžela/ky žadatele/ky, registrovaného partnera/ky
Datum narození – manžela/ky žadatele/ky
E-mail – manžela/ky žadatele/ky
Telefonní čísla manžela/ky žadatele/ky
Trvalé bydliště dle OP - manžela/ky žadatele/ky
Příjmení, jméno, dětí žadatele/ky a osob, které budou pronajatý byt obývat mimo
žadatele/ky
• Datum narození dětí žadatele/ky a osob, které budou pronajatý byt obývat mimo
žadatele/ky
• Poměr k žadateli/ce
• Doklad o bezdlužnosti a nájemní smlouva ze současného bydliště žadatele/ky
• Potvrzení o bezdlužnosti za komunální odpad v SMO – žadatel/ka, děti žadatele/ky
• Pracovní smlouva, průkaz uchazeče o zaměstnání u ÚP, potvrzení o studiu, potvrzení z
ČSSZ
pro níže vymezené účely zpracování.
Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl jsem informován, že bližší informace o
mých právech jako subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, naleznu na
www.marianskehory.cz.
Kontaktní údaje správce: statutární město Ostrava – městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,
adresa: Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory
e-mail: urad@marianskehory.cz
ID datové schránky: nrcbfsn
Kontaktní údaje pověřence: KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČO: 033 73 444, Vídeňská
188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupená Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem
Kontaktní osoba: Martin Krupa, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz, tel.č. +420 724 356 825
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Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
bytový odbor

Žádost o pronájem bytu

Účelem zpracování poskytnutých osobních údajů je:
Zpracování žádosti o pronájem bytu včetně zvláštních ANO / NE
údajů poskytnutých žadateli
Prověření bezdlužnosti v rámci ÚMOb MH a H

ANO / NE

Nabídka pronájmu, včetně zápisu o prohlídce bytu s
konkrétním vyjádřením žadatelů

ANO / NE

Zpracování podkladů pro RMOb, ZMOb

ANO / NE

Uzavření nájemní smlouvy

ANO / NE

Výkon práv pronajímatele

ANO / NE

Označte, prosím, účely/způsoby zpracování, ke kterým udělujete souhlas.
Osobní údaje v daném rozsahu budou poskytovány dalším příjemcům.
Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu trvání účelu zpracování
osobních údajů a následně budou uloženy po dobu 10 let po vyřazení žádosti ze seznamu,
nebo ukončení nájemního vztahu.
Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom, že jej mohu kdykoli odvolat, a to
doručením písemného oznámení na adresu správce. Odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování založena na souhlasu před jeho odvoláním.

V Ostravě dne: _____________

Příjmení a jméno: _______________________________

Podpis:___________________

Příjmení a jméno: ________________________________ Podpis:___________________
Příjmení a jméno: ________________________________ Podpis:___________________
Příjmení a jméno: ________________________________ Podpis:___________________
Příjmení a jméno: ________________________________ Podpis:___________________
Příjmení a jméno: ________________________________ Podpis:___________________
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