Městys Protivanov
Náměstí 32, 798 48 Protivanov

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU VE VLASTNICTVÍ MĚSTYSE PROTIVANOV
Jméno a příjmení žadatele: ………………………………………………………………………………………………………………….
Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kontaktní spojení (tel., email): …………………………………………………………………………………………………………….

Žádám o pronájem bytu ve vlastnictví městyse Protivanov.

Důvod žádosti:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Přílohy: Informace o zpracování osobních údajů.
Čestně prohlašuji a svým obsahem stvrzuji, že Městys Protivanov nemá vůči mé osobě pohledávky po splatnosti.

V Protivanově dne: …………………………………

Telefon: 582399135

Url: www.protivanov.com
Bankovní spojení:

…………………………………………………
podpis

E-mail: podatelna@protivanov.com
č. ú.: 1922701/0100

DS: x3nbbvc
IČO: 00288675

Informace o zpracování osobních údajů
Ve smyslu čl. 13 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) městys Protivanov informuje, že jako správce
osobních údajů zpracovává osobní údaje žadatele získané od něj jako subjektu údajů.
Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní
údaje (telefonní číslo, email) a podpis.
Právním základem zpracování osobních údajů je dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jíž bude
žadatel stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto
subjektu údajů.
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení této žádosti (projednávání a zpracovávání až do vyřízení
celé záležitosti), plnění povinností ze Smlouvy nájemní, vymáhání pohledávek, plnění povinností
v oblasti veřejného práva, zejména ve vztahu k resortním dozorovým orgánům, aj. Městys Protivanov
je oprávněn zpracovávat osobní údaje i pro jiný účel, než pro který byly osobní údaje shromážděny,
pouze pokud je zpracování pro jiný účel slučitelné s účely, pro něž byly osobní údaje původně
shromážděny, a pokud Městys Protivanov provede posouzení zákonitosti dle čl. 6 odst. 4 GDPR.
Osobní údaje nebudou předávány jinému správci s výjimkou předávání údajů orgánům veřejné správy
v souladu s plněním povinností dle právních předpisů, a právnímu zástupci správce za účelem sepsání
nájemní smlouvy, v jednotlivých případech pak vymáhání pohledávek správce nebo zastupování ve
správním nebo soudním řízení. Osobní údaje nemohou být předávány do třetích zemí.
Osobní údaje mohou být zpracovávány zpracovatelem na základě smluvního vztahu se správcem.
Dokumenty v listinné podobě obsahující osobní údaje budou uchovávány v uzamčené skříni
v prostorách Úřadu městyse Protivanov a přístup k nim budou mít pouze oprávněné osoby. V případě
sepsání nájemní smlouvy formou notářského zápisu, budou uloženy v notářské úschovně. Dokumenty
v elektronické podobě budou uchovávány v hesly zabezpečeném počítači starostky a přístup k nim
budou mít opět pouze oprávněné osoby. Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního
vztahu.
Vypůjčitel jako subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům za účelem kontroly, právo
na opravu nepřesností v osobních údajích, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení
zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobním
údajům a má právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů), pokud by
nakládání s jeho osobními údaji bylo v rozporu s právními předpisy.
Kontaktní údaje správce osobních údajů jsou uvedeny v textu smlouvy.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách
Městyse Protivanov.

Telefon: 582399135

Url: www.protivanov.com
Bankovní spojení:

E-mail: podatelna@protivanov.com
č. ú.: 1922701/0100

DS: x3nbbvc
IČO: 00288675

