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Příloha č. 1 Směrnice Zásady pro poskytování nájmů bytu v DPS v majetku města
Hulína
Městský úřad Hulín
útvar tajemníka
nám. Míru č.p. 162
768 24 Hulín

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ MĚSTSKÉHO BYTU V DPS
Příjmení a jméno:…………………………………………………………………………………
narozen/a dne:……………………………….................. rodné číslo:…………………………
stav:……………………........................... telefon:………………..................................................
bydliště dle občanského průkazu:……………………………………………………………..
kontaktní adresa:………………………………………………………………………………….
jsem: v invalidním/starobním* důchodě:……………………………………………………..
*nehodící se škrtněte

Příjmení a jméno manžela/ky: ............................................roz ……………..............................
narozen/a dne:………………………................................rodné číslo:…………………….......
stav:..............................................................telefon:……................................................................
trvalé bydliště dle občanského průkazu:....………………………………………………........
kontaktní adresa:………………………………………………………………………………….
zaměstnavatel:…………………………………………………………………………………….
(v evidenci UP, v invalidním /starobním/ důchodě, apod.)
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Dosud bydlím: v bytě/ rodinném domku — vlastním, v podnájmu ( velikost bytu )
V případě podnájmu – majitel bytu (jméno, příjmení, adresa):
.........................................................................................................................................................

Do nového bytu se nastěhuje počet příslušníků domácnosti: ..............................................
Upřesnění těchto příslušníků:
osoby trvale bydlící v bytě
(mimo žadatele)

rok narození

vztah k žadateli
(např. manžel, syn)

V případě, že budu umístěn(a) v DPS a žiji v městském bytě, vrátím/nevrátím byt
městu.
Mám zájem o přidělení bytu v DPS na ul. Kostelní/ Nábřeží

*nehodící se škrtněte

Zdůvodnění žádosti o přidělení bytu v DPS:
………………………………………………………………..........................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Vyjádření lékaře a doporučení k umístění do domu s pečovatelskou službou:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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……………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........................................................................................
Mám/nemám zájem o služby: zdravotní nebo - pečovatelské služby:
………………………………………………………………………………………………………
………………………........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....

Prohlášení žadatele:
Prohlašuji, že nejsem závislý(á) na alkoholu ani jiných návykových látkách.
Uvedené údaje jsou pravdivé a beru na vědomí, že pro nepravdivý údaj bude moje
žádost vyřazena z evidence žadatelů o umístění v domě s pečovatelskou službou.
Stvrzuji svým podpisem, že beru na vědomi pokud každoročně nejpozději do 30.10.
písemně neoznámím na Útvaru tajemníka MěÚ Hulín, že na žádosti trvám, moje žádost
bude vyřazena ze seznamu žadatelů o pronájem městského bytu v DPS.

V Hulíně dne:……………………………………….

………………………………………
podpis žadatele

…………………………………
podpis manžela/ky žadatele
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Informovaný souhlas ke zpracování osobních údajů k jednomu účelu
dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále
„GDPR“) a zákona na ochranu osobních údajů č.101/2000 Sb. v platném znění
Občan udělující souhlas se zpracováním os. údajů (dále„Občan“)
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého
bydliště
Doručovací adresa
Tel. číslo
Správce - organizace, které je souhlas udělen (dále „Správce“)
Město Hulín, se sídlem náměstí Míru 162, 768 24 Hulín,
Název, sídlo, IČ
IČ 00287229
Pověřenec
SEID, s.r.o., Ing. Milan Seidler, 684 01 Nížkovice 142, Tel.:
organizace
724094634, IČ : 06632017, www.seid.cz (dále „Pověřeněc“)
Tímto uděluji výslovný svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů, a to jména,
příjmení, data narození, rodného čísla, rodinného stavu, adresy trvalého pobytu, doručovací
adresy, telefonního čísla, osobních údajů manžela/manželky, příp. dalších příslušníků
domácnosti, údaje o druhu důchodu, zdravotním stavu (např. zprávy od praktického lékaře),
zdravotního znevýhodnění pro účely evidence zájemce o přidělení městského bytu v domově
s pečovatelskou službou (dále jen DPS).
Osobní údaje budou Správcem zpracovávány do doby přidělení městského bytu v domově
s pečovatelskou službou, dále archivovány po dobu 5 let dle spisového a skartačního plánu.
Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů ze strany smluvních partnerů Správce,
jakožto zpracovatelů, za účelem evidence zájemce o přidělení městského bytu v DPS, a to do
doby přidělení městského bytu v DPS, a následně po dobu 5 leté archivace dle spisového a
skartačního plánu.
Příjemci osobních údajů v rámci úřadu jsou sociální pracovnice. V případě kladného vyřízení
Vaší žádosti jsou následně Vaše údaje využity pracovníky Odboru správy majetku města
Hulína pro uzavírání a evidenci smlouvy o nájmu bytu v DPS. Údaje jsou současně
předkládány Radě města Hulína ke schválení.
Poučení :
Jako občan máte právo požádat Správce prostřednictví výše uvedených kontaktních údajů o
přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést
námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat tento
souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho
odvoláním. V případě, že byste zjistili, že zpracování poskytnutých osobních údajů je v rozporu
s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, můžete
správce požádat o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Máte právo podat stížnost u
pověřence, nebo dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. Svůj souhlas
se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat písemně na adrese Správce, nebo
osobně u vedoucího příslušného odboru, u kterého souhlas dal.
V ………………………………………… dne ………………………
Podpis Občana

