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Městská část Praha 3 

Úřad městské části 

Odbor kancelář úřadu 

Oddělení právní a veřejných zakázek 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 

Úřad městské části IČ: 00063517 

Odbor kancelář úřadu Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 

Oddělení právní a veřejných zakázek Číslo účtu: 27-2000781379/0800 

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85  Praha 3 Datová schránka: eqkbt8g 

+420 222 116 111 

Informace o zpracování osobních údajů za účelem jednání vedoucích 
k uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu (byty pro příspěvkové organizace) 
podle Pravidel podporovaného bydlení MČ Praha 3 (dále jen „Pravidla“) 
podle čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů — dále jen GDPR), 
podle Zákona č. 110/2019 Sb. 

 

Kontaktní adresa správce:  

Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3  
tel. ústředna: +420 222 116 111, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz, 
IDDS: eqkbt8g  

1. Správce zpracovává následující osobní údaje: 

a. osobní (jméno a příjmení, rodné příjmení, státní příslušnost datum narození), 

b. adresní a kontaktní údaje (trvalé bydliště, skutečné bydliště, email, telefon, doba pobytu 

c. zvláštní kategorie osobních údajů (ekonomické a další nezbytné pro posouzení žádosti v 
souladu s výše uvedenými pravidly), 

za účelem jednání směřujících k uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu, a to po dobu 
nezbytně nutnou pro naplnění právního důvodu zpracování; 

a) do uzavření smlouvy; 

b) do rozhodnutí správce o tom, že nájemní smlouva nebude s žadatelem uzavřena; 

c) do ukončení projednávání žádosti ze strany žadatele; 

d) následně po dobu oprávněné ochrany zájmů správce. Pro tyto účely Správce 
zpracovává osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby nároků (v délce maximálně 10 let) 
vyplývajících nebo souvisejících s hodnocením žádosti. V případě zahájení soudního, 
správního nebo jiného řízení Správce zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu po 
celou dobu trvání takových řízení. Proti takovému zpracování má subjekt údajů právo podat 
námitku. 

2. Správce je oprávněn použít osobní údaje subjektů údajů pouze v souladu s výše uvedeným účelem 
a po výše uvedenou dobu, nebo pro legitimní potřebu orgánů státní správy a samosprávy. 

3. Správce je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům s ním spolupracujícím, 
za účelem dosažení primárního účelu, pro který jsou osobní data zpracována. Správce prohlašuje, že 
má s těmito spolupracujícími subjekty uzavřenu smlouvu o podmínkách zpracování osobních údajů, 
která jej zavazuje dodržet podmínky výše uvedeného účelu zpracování. 

4. Osobní údaje budou zpracovávány v listinné a elektronické podobě. Osobní údaje jsou dále 
zpracovávány pomocí automatizovaného systému v souladu s právním řádem ČR a GDPR, zejména 
pomocí informačních systémů dle § 149a zákona o obcích (základní registr obyvatel, IS evidence 
obyvatel). 

5. Zpracovávané osobní údaje nebudou Správcem předávány do třetí země nebo mezinárodní 
organizaci. 
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6. Poskytnuté osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného 
zpracování, ani profilování. 

7. Správce tímto informuje subjekt údajů: 

a. o právu na konzultaci řádného zpracování jeho osobních údajů s pověřencem pro ochranu 
osobních údajů jmenovaným správcem, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních 
údajů: 

Ing. Radek Pomije MBA, tel. +420 222 116 711. pomije.radek@praha3.cz 

b. o právu na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos, popřípadě 
jejich omezení zpracování. Uvedená práva je subjekt údajů oprávněn uplatnit na shodných 
adresách a shodným způsobem, jako byla žádost podána. 

c. že kompletní informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů dle GDPR 
jsou uveřejněny na webových stránkách na www.praha3.cz/urad/povinne-zverejnovane-
informace/informace-dle-zakona-c-110-2019-sb-a-narizeni-gdpr. 

d. v případě pochybností, že zpracování osobních údajů není v souladu s GDPR, má 
poskytovatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

 

 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle výše uvedených informací za účelem 
jednání vedoucích k uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu (byty pro příspěvkové 
organizace) podle Pravidel podporovaného bydlení MČ Praha 3. 

 

jméno a příjmení: _________________________________________________________ 

 

datum: _______________     podpis: _____________________________ 
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