
 
 

Žádost o  přidělení ubytovací jednotky na městské ubytovně na adrese 

Tovární 1114, Chrudim 

 

Žadatel – Fyzická osoba 

 

Jméno, příjmení: ………………………………………………………………………………….. 

 

Adresa trvalého bydliště dle OP: ……………………………………….………………………… 

 

Datum a místo narození: ……………………………………............RČ : …................................. 

 

Adresa současného bydlení žadatele: …………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Počet osob trvale hlášených ve stávajícím bytě/domě: ………………….……………………….. 

 

Celkový počet osob žijících společně se žadatelem: …..…..….      

 

Adresa pro doručování (je-li rozdílná od bydliště): ………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………….......... 

 

Telefon: ……………………………E-mail: ………………………………………………........... 

 

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

(podrobný popis) 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

V Chrudimi dne: …………………………….                          …………………………………... 

                                                                                                                    podpis žadatele  

 

 

Dluh vůči ubytovně z předešlého období: 

 

 



 

 

I N F O R M A C E  

ke zpracovávání osobních údajů  

 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  

ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

Já, níže podepsaný/podepsaná: 

 

Jméno: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Příjmení: …………………………………………………………………………………….. 

 

Titul: …………………………………………………………..……………………………... 

 

Datum narození: …………………………………………………………………………...... 

 

Bydliště: ……………………………………………………………………………………… 

          
beru na vědomí, že mé výše uvedené osobní údaje jsou pravdivé a přesné a jsou poskytovány dobrovolně. 
 

Zároveň beru na vědomí, že organizace SOPRE CR o. p. s. bude mé osobní údaje zpracovávat, 

shromažďovat a uchovávat (zpracováváním se rozumí zejména shromažďování, pořizování kopií, 

ukládání na nosiče informací, používání, uchovávání, třídění  
a předávání) v rozsahu výše uvedeném, za účelem vyřízení mé žádosti o přidělení městského bytu do 

nájmu*, o prodloužení nájemní smlouvy na byt*, o výměnu bytu*, o směnu bytu*, o přidělení ubytovací 

jednotky*, na schválení podnájmu bytu (části bytu)*,  při poskytnutí bytové náhrady*. 

* nehodící škrtněte 

 

Dále beru na vědomí, že SOPRE CR o. p. s. mohou zpracovávat, shromažďovat a uchovávat i mé 

citlivé údaje a citlivé údaje mých blízkých, které budou mnou případně k žádosti doloženy (např. 

rozsudek o rozvodu*, návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem*, rozhodnutí příslušného orgánu o 

svěření dítěte do péče*, potvrzení příslušných orgánů o neplnění vyživovací povinnosti jednoho z rodičů 

vůči nezletilým dětem*, rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči*, rozhodnutí o invaliditě*, potvrzení od 

lékaře*, majetkové vypořádání manželů po rozvodu*, potvrzení o zařazení do evidence úřadu práce*, 

apod.*).  

* nehodící škrtněte 

 

Beru na vědomí, že moje osobní a citlivé údaje poskytuji po dobu řízení o přidělení bytu (ubytovací 

jednotky) až do 1 roku od projednání mé žádosti.  

 



 
Zároveň potvrzuji, že s tímto při udělení souhlasu jsem byl/a informován/a o tom, pro jaký účel poskytuji 

mé osobní a citlivé údaje zpracovávání a k jakým osobním a citlivým údajům  

je souhlas dáván.  

Dále prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a se svými právy, o ochraně osobních údajů, zejména pak s právem 

přístupu k mým osobním a citlivým údajům, právem na jejich kontrolu, změnu  

či opravu, právem požádat o vysvětlení, právem domáhat se opatření k zajištění nápravy, právem na 

zablokování či zlikvidování údajů, apod. 

 

 

V Chrudimi dne ………………………..………                                    

 

 

 

                                                                                            …………………………………….. 

                                                                                                                      podpis 

 

 

Poučení: 

Poskytnutí osobních i citlivých údajů, jakož i podpis tohoto dokumentu, je dobrovolné.  

Zpracování osobních a citlivých údajů je možné kdykoli z Vaší strany písemně zablokovat (zrušit).  

V takovémto případě není společnost SOPRE CR o. p. s oprávněno nadále tyto údaje zpracovávat  
a v takovémto případě zároveň však není možné vyřizovat Vaši žádost, neboť poskytnutí osobních, popř. 

citlivých, údajů je podmínkou pro zhodnocení Vaší žádosti a rozhodnutí o ní příslušnými orgány města.                            

Společnost SOPRE CR o. p. s. bude zpracovávat Vaše osobní a citlivé údaje po dobu řízení o přidělení bytu 

až do 1 roku od projednání Vaší žádosti. Osobní a citlivé údaje budou uloženy v listinné  
a elektronické podobě.  

 

Společnost SOPRE CR o.p.s. je povinna jako správce osobních a citlivých údajů přijmout taková opatření, 

aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním a citlivým údajům, k jejich 

změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému 

zneužití osobních a citlivých údajů.  

 

Osoby odpovědné za projednání žádosti jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích. 

 

 


