Městská část Praha Čakovice
Rok______________

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU ZÁJEMCŮ
O PŘIDĚLENÍ BYTU
Pořadové číslo žádosti_____________
Žádost přijata dne_________________
PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŽADATELE_______________________________________________________
R.č.nebo dat. narození_______________________________rodinný stav_________________________
Trvalé bydliště žadatele___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Telefonní číslo_____________________________e-mail adresa__________________________________
Jméno manžela/manželky (druha/družky)______________________________________________
Dat. narození _________________________________tel.č._______________________________________
Děti žadatele/dat. narození ________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Mám zájem o přidělení bytu o velikosti:
(zaškrtněte)

1+1

2+1

3+1

Celkový počet osob, které se přistěhují do přiděleného bytu_________________________________
1) prohlašuji tímto, že nejsem vlastníkem žádného bytu, ani nemovitosti určené
k bydlení. Jsem si vědom/a, že při zjištění nesprávných, mnou uvedených skutečností
v žádosti o zařazení do seznamu zájemců o přidělení bytu, může být žádost vyřazena.
2) Nejpozději do 30ti dnů ohlásím písemně veškeré změny, které nastaly oproti údajům
uvedeným v žádosti o byt. Beru na vědomí, že při nesplnění této podmínky budu
vyřazen z evidence žadatelů o byt.
Jsem seznámen s podmínkami žádosti o přidělení bytu a stvrzuji svým podpisem, že je beru
na vědomí.

Datum____________________

Vlastnoruční podpis_______________________

ÚDAJE O TRVALÉM POBYTU ŽADATELE
Žadatel dosud bydlí na adrese ______________________________________________
v bytě o velikosti _______________________
v bytě bydlí celkem_____________________ osob
Manželé bydlí - nebydlí ve společném bytě.
Bylo k předmětnému bytu žadateli zrušeno užívací právo
(v případě, že ano, připojte fotokopii rozsudku)

ano

ne

Je byt zdravotně závadný
(v kladném případě přiložte potvrzení)

ano

ne

Kontaktní adresa žadatele___________________________________________________
ÚDAJE O TRVALÉM BYDLIŠTI MANŽELA/KY (druha/družky) ŽADATELE
Trvalé přihlášení na adrese:__________________________________________________
v bytě o velikosti______________________
v bytě je hlášeno celkem________________ osob
Je byt zdravotně závadný
(v kladném případě přiložte potvrzení)

ano

ne

Bylo k předmětnému bytu jmenované/mu zrušeno užívací právo
(v případě, že ano, připojte fotokopii rozsudku)
ano

ne

ÚDAJE O ZAMĚSTNÁNÍ ŽADATELE
Žadatel je zaměstnán jako____________________________________________________
Zaměstnavatel/adresa________________________________________________________
ÚDAJE O ZAMĚSTNÁNÍ MANŽELA/KY (druha/družky)
Manžel/ka (druh/družka) žadatele je zaměstnán/a jako ______________________________
Zaměstnavatel/adresa_________________________________________________________
JINÉ DŮVODY OVLIVŇUJÍCÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI_______________________________
__________________________________________________________________________
Upozornění:
- nedílnou součást této žádosti tvoří i doklad o zaplacení částky ve výši 500,- Kč
připojenou složenkou.
- MČ Praha – Čakovice je oprávněna si skutečnosti, uvedené v této žádosti ověřit.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Jméno a příjmení žadatele(ů) a dalších posuzovaných zletilých osob :
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Adresa trvalého bydliště žadatele(ů) a dalších posuzovaných zletilých osob :
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
1) Uděluji správci osobních údajů, tj. Městské části Praha - Čakovice, se sídlem Praha 9, nám.25.března
121, IČO:00231291
výslovný souhlas
ke zpracování dobrovolně poskytnutých osobních údajů v rozsahu : jméno a příjmení, rodné číslo,
telefonní číslo, příjmy a majetkové poměry
a pořizování kopií listin obsahujících chráněné a citlivé údaje a jejich archivaci ve
spisu.
2) K účelu : evidence žádosti o pronájem bytu a uzavření nové nájemní smlouvy
včetně dodatků
evidence žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
evidence žádosti o souhlas k výměně bytu a provedení změn
v právních vztazích k bytu
3)

Na dobu : neurčitou

V Praze dne …………………
…………………………….
podpis

…………………………….
Podpis žadatele (ů)
…………………………….
podpis

…………………………
podpis

Poučení :
Tento souhlas musí správce a zpracovatel prokázat po dobu zpracování osobních údajů, k jejichž
zpracování byl souhlas dán. Souhlas se poskytuje na dobu vedení evidence a nemůže být po dobu vedení
evidence odvolán. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům. Pokud subjekt údajů zjistí,
že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu
osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. Došlo-li k porušení povinností správcem nebo
zpracovatelem, má subjekt údajů právo požadovat vysvětlení, nebo aby se správce či zpracovatel zdržel
takového jednání, odstranil takto vzniklý stav, aby správce či zpracovatel provedl opravu nebo doplnění
osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány.
Ochranu osobních údajů upravuje zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů

