Město Napajedla, Městský úřad Napajedla, odbor sociálních věcí
Já, níže podepsaný,
Jméno a příjmení: ……………………………...........................................................................
nar.:
.........................................
bytem:
……………………………............................................................................
tímto žádám, abych byl ve věci:

vedení evidence žadatelů o byt a přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
kontaktován v případě potřeby prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:
TELEFON: .................................................................................................................................
E-MAIL: ..................................................................................................................................
Souhlas se zpracováním osobních údajů
I.

Osoba níže podepsaná (dále jen „subjekt údajů“) bere na vědomí, že je ve smyslu Nařízení
evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) subjektem osobních údajů.

II.

Podpisem tohoto dokumentu subjekt údajů uděluje Městu Napajedla, IČ 00284220, se
sídlem Napajedla, Masarykovo náměstí 89, PSČ 763 61, správci osobních údajů (dále jen
„správce“), svůj výslovný souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů
subjektu údajů:
- shora uvedené kontaktní údaje

III.

Zpracování shora uvedených osobních údajů je nezbytné k dosažení stanoveného účelu,
kterým je:
- komunikace správce a subjektu údajů v technických a organizačních otázkách
spojených výlučně s projednáním výše uvedené věci

IV.

Souhlas ke zpracování osobních údajů je platný do doby naplnění tohoto účelu nebo do jeho
odvolání.

V.

Zpracování osobních údajů provádí správce ve formě listinné v kanceláři odboru sociálních
věcí MěÚ Napajedla. Na zpracování osobních údajů se nepodílejí další zpracovatelé ani je
nepostupuje třetím stranám ani do třetích zemí.

VI.

Správce pro plnění svých povinností vyplývajících z nařízení jmenoval Mgr. Michala
Šrubaře, advokáta se sídlem Brno, Josefská 8, PSČ 602 00, e-mail poverenec@sk-ak.cz,
tel. 725 492 476, do funkce pověřence (dále jen „pověřenec“).

VII.

Subjekt údajů je oprávněn udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla
správce, osobně v sídle správce, na jeho za tímto účelem zřízený e-mail gdpr@napajedla.cz,
nebo jiným zvoleným prokazatelným způsobem. Účinky odvolání souhlasu nastávají rovněž
doručením odvolání souhlasu pověřenci kterýmkoliv z uvedených způsobů.

VIII.

Subjekt údajů je oprávněn zejména: žádat informaci, jaké osobní údaje o něm správce
zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování těchto osobních údajů, žádat
aktualizaci nebo opravu osobních údajů subjektu údajů, které o něm správce eviduje a žádat
výmaz těchto osobních údajů. Všechna tato práva může subjekt údajů realizovat rovněž
prostřednictvím pověřence.

IX.

Za účelem odstranění pochybností souvisejících se zpracováním osobních údajů je subjekt
údajů oprávněn obrátit se na správce (prostřednictvím pověřence) nebo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.

UDĚLENÍ SOUHLASU
(vyplňte v okamžiku udělení souhlasu)
Já níže podepsaný/á …………………………………..…..……………………………………………...,
nar. …………………………………,
bytem …………………………………………………………………………………………………….,
tímto uděluji svobodně a vážně souhlas se zpracováním osobních údajů shora uvedený.
V Napajedlích, dne ………………………………

ODVOLÁNÍ SOUHLASU
(vyplňujte pouze v případě, kdy chcete již udělený souhlas odvolat)
Já níže podepsaný/á ...…………………………………..……………………………………………….,
nar. ……..………………………….,
bytem …………………………………………………………………………………………………...,
tímto odvolávám souhlas shora uvedený.
V Napajedlích, dne …………………………… …..………………………………………………….

