Obec Zákopčie
Stred 824
023 11 Zákopčie

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v obci Zákopčie
Meno a priezvisko žiadateľa......................................................................................................................
Trvalé bydlisko ..........................................................................................................................................
Dátum narodenia ..................................................... stav ........................................................................
Telefonický kontakt ................................................. e-mail ......................................................................
Meno a priezvisko partnera /manžel/-ka, druh, družka/ ............................................................................
Trvalé bydlisko ..........................................................................................................................................
Dátum narodenia ...................................................... stav .......................................................................
Telefonický kontakt ................................................. e-mail ......................................................................
Ďalšie osoby, ktoré budú žiť so žiadateľom v spoločnej domácnosti:
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Vzťah k žiadateľovi

1 ..............................................................................................................................................................
2 ..............................................................................................................................................................
3 ..............................................................................................................................................................
Jednoznačne vyznačte o aký byt máte záujem:
1-izbový byt

2-izbový byt

3-izbový byt

Jednoznačne vyznačte v ktorej časti obce:
bytovky v časti Zákopčie Stred

bytovka v časti Zákopčie U Tarabov

Odôvodnenie
žiadosti: .............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
Prehlasujem, že uvedené údaje v žiadosti sú pravdivé.
Dátum .........................................
......................................................
podpis žiadateľa

......................................................
podpis partnera

Súhlas so spracovaním osobných údajov (žiadateľ)
Podpísaný/á .......................................................... (ďalej len „dotknutá osoba) týmto v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a príslušnými ustanoveniami zákona
č. 18/2018 o ochrane
osobných údajov, poskytuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, trvalé
bydlisko, dátum narodenia, stav, telefónne číslo, e-mail, údaje o príjmoch, prevádzkovateľovi Obec Zákopčie na účel
zaradenia do evidencie žiadostí o nájom obecného bytu po dobu: až do odvolania súhlasu.
Som si vedomý/á svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri
uplatňovaní práv dotknutých osôb.

V ................................... dňa ..................................
....................................................................
podpis dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov (partner - manžel/-ka, druh, družka)
Podpísaný/á .......................................................... (ďalej len „dotknutá osoba) týmto v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a príslušnými ustanoveniami zákona
č. 18/2018 o ochrane
osobných údajov, poskytuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, trvalé
bydlisko, dátum narodenia, stav, telefónne číslo, e-mail, údaje o príjmoch, prevádzkovateľovi Obec Zákopčie na účel
zaradenia do evidencie žiadostí o nájom obecného bytu po dobu: až do odvolania súhlasu.
Som si vedomý/á svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri
uplatňovaní práv dotknutých osôb.

V ................................... dňa ..................................
....................................................................
podpis dotknutej osoby

Súhlas dotknutej osoby (pre deti)
/v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES/
Dolupodpísaná ........................................., trvalým bydliskom ................................................., zákonný
zástupca dieťaťa ............................................nar. ............................
trvalým bydliskom................................................................................,
dávam Obci Zákopčie súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom:
- zaradenia do evidencie žiadostí o nájom obecného bytu v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia,
vzťah k žiadateľovi.
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre uvedený účel udeľujem až do odvolania súhlasu.

Som si vedomý/á svojich práv, ktoré v § 19 až 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti
prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

V .............................dňa .................................

.........................................................
podpis zákonného zástupcu dieťaťa

