Městský úřad Vrbno pod Pradědem,
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Telefonní číslo: 554 795 111, Elektronická podatelna: podatelna@vrbnopp.cz,
Datová schránka: znnbahx, IČ: 00296457, Vyřizuje: odbor majetkoprávní

Žádost o pronájem bytové jednotky zvláštního určení v Domě s pečovatelskou
službou ve Vrbně pod Pradědem
Žadatel:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………
Datum narození: …………………………………
Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………………………….
Současné bydliště: …………………………………………………………………………………………………….
Stav: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………
Číslo občanského průkazu: ……………………………………………………………………………………….
* Důchod:
-

* Druh důchodu: ☐invalidní

-

* Výše důchodu: ………………………………………Kč

☐starobní

Současné bytové poměry žadatele:
☐v rodinném domku
☐v nájemním bytě
☐v bytě v osobním vlastnictví
☐v družstevním bytě
☐jiná forma bydlení
Odůvodnění žádosti o přidělení bytu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoby žijící ve společné domácnosti:
Jméno a příjmení

Vztah k žadateli

Rok narození

Stav

Poznámka

Městský úřad Vrbno pod Pradědem,
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Telefonní číslo: 554 795 111, Elektronická podatelna: podatelna@vrbnopp.cz,
Datová schránka: znnbahx, IČ: 00296457, Vyřizuje: odbor majetkoprávní

Další kontaktní osoby:
Jméno a příjmení

Vztah k žadateli

* Pečovatelská služba:
* Příspěvek na péči:

Telefon

Kontaktní adresa, příp. e-mail

☐je zavedena (předložit kopii smlouvy)
☐není zavedena
☐pobírám – stupeň závislosti: ☐I. ☐II. ☐III. ☐IV.
☐nepobírám

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/a podle skutečnosti. Dojde-li ke změně, oznámím
ji nejpozději do 30 dnů MěÚ Vrbno pod Pradědem.
Zároveň prohlašuji, že jsem se řádně seznámil/a s pravidly pro přidělování bytů ve
vlastnictví Města Vrbna pod Pradědem a jsem si vědom/a důsledků při podávání
nepravdivých nebo zkreslených informací.
* takto označené osobní údaje jsou zpracovávány na základě níže uvedeného souhlasu a
bez tohoto souhlasu nelze zpracovávat citlivé osobní údaje a posuzovat tuto žádost. Ostatní
osobní údaje uvedené v této žádosti jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e)
Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve
veřejném zájmu nebo v rámci oprávněného zájmu správce a pro přípravu a plnění
nájemní smlouvy.
V _________________dne: ____________podpis žadatele: ______________
Souhlas se zpracováváním osobních údajů.
Kategorie osobních údajů: Posouzení zdravotního stavu, druh důchodu, výše důchodu,
příspěvek na péči.
Účely zpracovávání: Vyřízení a posouzení žádosti o byt zvláštního určení v DPS.
Doba poskytnutí souhlasu: Po dobu vyřízení a posouzení platnosti žádosti a podobu
uzavření nájemní smlouvy a následné skartační lhůty 5 let.
Kategorie příjemců osobních údajů: Zaměstnanci městského úřadu, zastupitele
městského úřadu.
Práva poskytovatele osobních údajů: Máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.
Odvoláním souhlasu nezaniká právo správce na zpracovávání výše uvedených osobních
údajů před odvoláním souhlasu. Další Vaše práva, zákonné důvody, zásady
zpracovávání osobních údajů a jejich zabezpečení naleznete na:
https://www.vrbnopp.cz/cs/obcan/povinne-zverejnovane-informace.html
Svým podpisem souhlasím se zpracováváním výše uvedených osobních
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V _________________dne: ____________podpis žadatele: ______________

Uložit

Tisk

