MĚSTSKÝ ÚŘAD TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 TOUŽIM

Žádost
o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Identifikace žadatele:
příjmení a jméno ................................................................... narozen/a .....................................
bydliště ...................................................................................................................................
telefon, e-mail (nepovinné) ………………………..……………………………………………

Další údaje o žadateli, potřebné k posouzení žádosti:
vlastní byt - vlastní rod.domek .......................... nájemní byt ....................... podnájem .............
žiji sám(a) .................................. ve společné domácnosti s ........................................................
Žádám o přidělení bytu v jednom z níže uvedených domů s pečovatelskou službou:
1. Sídliště 124

2. Malé náměstí 468

3. Školní 609 *)

Důvody pro umístění v DPS:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jsem si vědom(a) trestněprávních následků v případě, že v žádosti neuvedu všechny údaje pravdivě dle
skutečnosti.
Byl(a) jsem seznámen(a) s pravidly pro umisťování občanů do DPS.
Poučení o zpracování osobních údajů.
Beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou požadovány z důvodu nutné identifikace žadatele, v souladu s 500/2004 Sb., § 37 a souhlasím
ze zpracováním uvedených údajů za podmínky, že Správce mých osobních údajů (Město Toužim) bude tyto údaje zpracovávat výhradně po
nezbytně dlouhou dobu a za účelem vyřízení žádosti, v souladu s požadavky zákona 110/2019 Sb. a Obecného nařízení EU 2016/679.
Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů a že toto
odvolání je potřebné provést písemnou formou u správce osobních údajů, kterému jsem souhlas udělil. Byl jsem poučen o právu přístupu k
těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly
zpracovány a k jakému účelu.
Byl jsem poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce provádí zpracování svěřených osobních údajů, které je v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů (dítěte), nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžu požádat správce osobních údajů o vysvětlení, požadovat, aby správce neprodleně
odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

V ...................................... dne ..................................
*) nehodící se škrtněte

Podpis ............................................

