Příloha č. 1

Registrační formulář účastníka veřejné soutěže
konané dne 18. 03. 2019 v budově Městského úřadu v Hulíně ve velké zasedací místnosti
náměstí Míru 162, 768 24 Hulín
Údaje o účastníkovi veřejné soutěže:
Jméno a příjmení

Datum narození

Trvalé bydliště

Telefon
e-mail

Zástupce

Druh vlastnictví
Výlučné vlastnictví
Společné jmění
manželů
Podílové
spoluvlastnictví

Mám zájem o pozemek (zaškrtněte):
číslo

parcelní číslo

výměra/m2

1
2
3
4
5
6
7

1862/16
1862/15
1862/14
1862/13
1862/12
1862/11
1862/10

792
748
748
779
736
736
642

vyvolávací cena
za pozemek
752 400
710 600
710 600
740 050
699 200
699 200
609 900

1. Prohlašuji, že jsem se řádně seznámil(a) s Pravidly veřejné soutěže, Podmínkami prodeje
pozemků a Závaznými regulativy výstavby rodinných domů v k.ú. Záhlinice, což stvrzuji svým
podpisem.
2. Prohlašuji, že je mi znám stav nabízených pozemků.
3. Beru na vědomí, že město Hulín neuzavře smlouvu s takovým vítězným účastníkem veřejné
soutěže, který nemá vypořádány své závazky vůči městu nebo vůči jím zřízeným nebo
založeným právnickým osobám.
4. Zároveň prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé, zároveň prohlašuji, že se
zavazuji bezodkladně oznámit vyhlašovateli všechny podstatné skutečnosti, které mají vliv
nebo by mohly mít vliv na prodej předmětné nemovitosti, zejména povinnost zaplacení kupní
ceny.
5. Podpisem dávám souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů městem
Hulínem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
6. Účastník veřejné soutěže bere na vědomí, že v souvislosti s touto registrací dochází ke
zpracovávání uvedených osobních údajů především za účelem plnění pravidel veřejné
soutěže a souvisejících zákonných povinností a operativní komunikace při vyhodnocení
veřejné soutěže. Osobní údaje budou zpracovávány referentem úřadu zajišťujícím evidenci
registrací a předávány vedoucímu veřejné soutěže za účelem přípravy a konání veřejné
soutěže. Osobní údaje nebudou předávány třetí straně a jsou zpracovávány v souladu s

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (také GDPR) a
Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném zněmí. Osobní údaje jsou
zpracovávány do vyhodnocení veřejné soutěže a následně archivovány dle Spisového a
skartačního řádu úřadu po dobu 5 let. Uvedené osobní údaje nebudou předmětem
automatizovaného zpracování a profilování osobních údajů. V případě, že účastník podá
nejvýhodnější nabídku ve veřejné soutěži a Zastupitelstvo města Hulín rozhodne o uzavření
kupní smlouvy s tímto účastníkem, budou osobní údaje použity v návrhu kupní smlouvy.
7. Poučení ke zpracování osobních údajů: Máte právo požádat úřad o přístup k osobním údajům,
jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, nebo vznést námitku proti
zpracování. Máte právo podat stížnost u pověřence, nebo dozorového úřadu, kterým je Úřad
na ochranu osobních údajů.
V Hulíně
Podpis účastníka

