
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Já, níže podepsaný/á 
 
Jméno a příjmení   
………………………………………………………..…………………………………….. 
Narozen/á  
………………………………………………………..…………………………………….. 
Bytem  
………………………………………………………..…………………………………….. 
 
(dále jen „Subjekt údajů”) 
 
uděluji tímto obci Sezimovo Ústí, se sídlem Dr. E. Beneše č. 21, PSČ 391 01, Sezimovo Ústí, IČO: 00252859, (dále jen 
„Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:  

 jméno a příjmení, 

 datum narození, 

 trvalé bydliště, 

 státní občanství, 

 vztah k městu, 

 prohlášení o bezdlužnosti, 

 emailová adresa, 

 telefonický kontakt. 
2. Účelem zpracování osobních údajů je:  

Žádost o pronájem bytu 
3. Doba zpracování osobních údajů je:  

Dle Spisového a skartačního řádu, který je vydán na základě platné legislativy. 
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i níže 

uvedení zpracovatelé.  

Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí, IČO: 712 38 522 

5. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám.  

6. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním 
e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje zpracovatele - Lucie Mansfeldová, Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí, 
l.mansfeldova@sezimovo-usti.cz 

7. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo: 

 vzít souhlas kdykoliv zpět, 

 požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává, 

 požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

 vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

 požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, 

 se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 
obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů 

 kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petra Nedvědová, tel. 381 201 124, 
733 162 847 

8. 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. 

 
 
 
V ………………………………… dne ………………………… 
 
 
……………………………………………………………………… 
podpis 


