Město Modřice
Žádost o přidělení městského bytu v Modřicích
ŽADATEL O BYT
Příjmení:.............................................................................

Jméno: ...................................................................

Datum a místo narození: ........................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: …..................................................................................................................................
TP ve městě Modřice od roku:…………………………………………………………………..
Kontakt (telefon, e-mail):......................................................................................................................................
Doručovací adresa (v případě, že je odlišná od místa trvalého bydliště) ..........................................
...........................................................................................................................................................................................

SOUČASNÉ BYDLENÍ
Současné bydlení žadatele:

ve vlastním bytě

u rodičů

(označte)

jiné (doplňte)........................................
………………………………………

DALŠÍ OSOBY, KTERÉ BUDOU BYDLET S ŽADATELEM V BYTĚ
Příjmení a jméno:
Vztah k žadateli:
Rok narození:
1.........................................................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................................... ..................
3.........................................................................................................................................................................................
4.........................................................................................................................................................................................
DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI
(např. nevyhovující bytové podmínky, sociální situace rodiny, vztah k občanu Modřic,
zaměstnání, apod.)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...

adresa

telefon

e-mail

www

IČO

nám. Svobody 93, 664 42 Modřice

537001011

podatelna@mesto-modrice.cz

mesto-modrice.cz

00 282 103

Čestně prohlašuji, že:
- údaje uvedené v žádosti jsou aktuální, pravdivé a úplné, a že jsem si vědom/a
své povinnosti neprodleně ohlásit veškeré změny v údajích uvedených
v žádosti
- nemám dluh vůči ČSSZ, příslušné zdravotní pojišťovně, Finančnímu úřadu,
a současnému pronajímateli objektu, v němž bydlím
- nevlastním nemovitost vhodnou k bydlení1 a takovou nemovitost nevlastní
ani můj manžel/ka, registrovaný partner/ka
………………………………………………………………………………
- s ohledem na mé majetkové poměry jsem schopen řádně platit nájemné za
pronájem městského bytu a zálohy na služby s nájmem spojené
V souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně
osobních údajů (GDPR) jakožto subjekt výše uvedených osobních údajů beru na vědomí, že tyto
údaje poskytuji městu Modřice (správce), aby je zpracovávalo v souvislosti s evidencí mé žádosti
o přidělení městského bytu, neboť zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před
uzavřením nájemní smlouvy na byt (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Osobní údaje budou
zpracovávány po dobu do uzavření nájemní smlouvy na byt či do doby vyřazení mé žádosti
z evidence, resp. po uplynutí příslušných skartačních lhůt.
Beru na vědomí, že správce může pověřit zpracováním mých osobních údajů externího
zpracovatele. Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat přístup ke zpracovávaným osobním
údajům, mám právo na jejich opravu či aktualizaci. Prohlašuji, že mi byly poskytnuty veškeré
relevantní informace vztahující se ke zpracování mých osobních údajů správcem dle čl. 13
GDPR.

V............................dne..........................

1

Podpis žadatele...................................

Pokud vlastníte nemovitost, uveďte důvody, pro které ji nemůžete užívat

