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        Razítko podatelny

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU
pro příspěvkové organizace 

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

název organizace

Žadatel/KA

jméno příjmení

rodné příjmení datum narození

rodinný stav státní příslušnost

trvalé bydliště

e-mail telefon

Manžel/ka , partner/ka, druh/družka, registrovaný partner/ka

jméno příjmení

datum narození rodinný stav

vztah k žadateli  

trvalé bydliště

prostor pro osobní vyjádření žadatele

Městská část Praha 3 
úřad městské části 
Havlíčkovo nám. 700/9 
130 00 Praha 3
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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.
⟶   Beru na vědomí, že v případě, nebude-li moje žádost o nájem bytu na předepsaném formuláři vypl-

něna 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. 

Elektronické podání — není nutné podepisovat ani tisknout.

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/potrebuji-zaridit/formulare/odbor-bytu), kterými  se řídí posuzování poda-
ných žádostí o pronájem bytů. 

2.   beru na vědomí Informaci Správce o zpracování osobních údajů (www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/
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. 

Elektronické podání — není nutné podepisovat ani tisknout. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
zašlete spolu se žádostí přílohou.

přílohy (požadované dokumenty k žádosti)
⟶ potvrzení zaměstnavatel o zaměstnání
⟶  doporučení zaměstnavatele k žádosti o nájem bytu
⟶ souhlas se zpracováním osobních údajů

https://www.praha3.cz/getFile/id:901569/Pravidla%20podporovan%C3%A9ho%20bydlen%C3%AD%20M%C4%8C%20Praha%203%20%E2%80%93%20update.pdf
https://www.praha3.cz/getFile/id:901569/Pravidla%20podporovan%C3%A9ho%20bydlen%C3%AD%20M%C4%8C%20Praha%203%20%E2%80%93%20update.pdf
https://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:892506
https://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:892506
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