
SOUHLAS S POUŽITÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen 

„Souhlas“). 

I. Uděluji tímto souhlas Městu Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod,                

IČ: 00262633, (dále jen „Správce“), aby zpracovávalo tyto osobní údaje: 

 jméno a příjmení 

 datum narození 

 adresa trvalého pobytu 

 jméno, příjmení a datum narození rodinných příslušníků 

 e-mail 

 telefonní číslo 

 číslo účtu 

 průměrný měsíční příjem 

 údaje o zaměstnání 

 údaje o délce a typu pracovního poměru 

II. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem žádosti o přidělení bytu. Tyto údaje budou Správcem 

zpracovány po dobu 5 let. 

III. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to 

například zasláním emailu s elektronickým podpisem, datovou schránkou nebo dopisu na kontaktní 

adresu Správce: Městský úřad Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod. 

IV. Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů. / Zpracování 

osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i níže 

uvedení zpracovatelé.  

 Bytový podnik města Železný Brod, se sídlem Příčná 350, 468 22 Železný Brod 

 Bytová komise  

V. Mám právo: 

 Vzít souhlas kdykoliv zpět. 

 Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. 

 Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. 

 Na přenositelnost údajů k jinému Správci, je-li to technicky proveditelné. 

 Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit. 

 Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. 

 Nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, 

zahrnujíce i profilování. 

VI. Prohlašuji, že jsem byl/a Správcem řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše 

uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. 

 

VII. Prohlášení správce: Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění 

stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce 

nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou 

povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. 

 

V……………………………..dne………………      ………………………………… 

                       podpis subjektu údajů 


