Městská část Praha 3
								Razítko
podatelny
úřad městské části
Havlíčkovo nám. 700/9
130 00 Praha 3

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU
Potřebné profese

(podle čl. VI. Pravidel podporovaného bydlení MČ Praha 3
schválených usnesením Rady městské části Praha 3 č. 181 ze dne 9. 3. 2020)

ŽADATEL/KA
jméno

příjmení

rodné příjmení

datum narození

rodinný stav

státní příslušnost

trvalé bydliště
e-mail

telefon

zaměstnavatel

Doporučení zaměstavatele doložte v příloze
MANŽEL/KA , PARTNER/KA, DRUH/DRUŽKA, REGISTROVANÝ PARTNER/KA
jméno

příjmení

datum narození

rodinný stav

vztah k žadateli
trvalé bydliště
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PROSTOR PRO OSOBNÍ VYJÁDŘENÍ ŽADATELE

DALŠÍ ČLENOVÉ BUDOUCÍ DOMÁCNOSTI
jméno

příjmení

datum narození

vztah k žadateli

trvalé bydliště
jméno

příjmení

datum narození

vztah k žadateli

trvalé bydliště
jméno

příjmení

datum narození

vztah k žadateli

trvalé bydliště

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE/KY

Prohlašuji že:
⟶ Údaje uvedené v předkládané žádosti o nájem bytu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
⟶B
 eru na vědomí, že v případě, nebude-li moje žádost o nájem bytu na předepsaném formuláři vyplněna úplně a doložena požadovanými doklady, je to důvodem k ukončení jejího řešení.
⟶ Beru na vědomí znění Pravidel podporovaného bydlení MČ Praha 3 schváleného Radou MČ Praha 3
dne 9. 3. 2020, jimiž se řídí posuzování podaných žádostí o nájem bytů v nemovitostech svěřených
MČ Praha 3.

podpisy všech
budoucích nájemců

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já níže uvedený žadatel/ka o pronájem bytu v nemovitostech svěřených MČ Praha 3 svým podpisem
potvrzuji, že:
1.	
beru na vědomí znění Pravidel podporovaného bydlení MČ Praha 3 schválených Radou MČ Praha 3 dne
9. 3. 2020 (www.praha3.cz/urad/organizacni-struktura/odbor-bytu), kterými se řídí posuzování podaných žádostí o pronájem bytů.
2.	
beru na vědomí Informaci Správce o zpracování osobních údajů (www.praha3.cz/urad/formulare/odbor-bytu) ve věci jednání vedoucích k uzavření smlouvy o nájmu podle Pravidel (viz výše) v souladu s čl.
13 a čl. 14 Nařízení (EU) 2016/679 a zákona 110/2019 Sb.
3.	
Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:
a) poskytnutí osobních údajů v uvedeném rozsahu je dobrovolné,
b) o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
c) o svém právu vznést námitku a na výmaz těchto údajů.
d) o svém právu podat stížnost, pokud se budu domnívat, že ke zpracování osobních údajů dochází
v rozporu s účelem jejich poskytnutí.
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podpisy všech
budoucích nájemců

