Úřad městské části Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, Odbor správy budov a bytů,
Kurská 1, 625 00 Brno

Výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů
Žadatel:
Jméno a příjmení
Datum narození
Trvalý pobyt
Manžel/manželka žadatele:
Jméno a příjmení
Datum narození
Trvalý pobyt
Nezletilé děti, za které je poskytován souhlas zákonným zástupcem (rodič nebo další osoba):
Jméno a příjmení
Datum narození Trvalý pobyt

Další osoby, poskytující souhlas:
Jméno a příjmení
Datum narození

Trvalý pobyt

Tímto dávám/e za sebe, popř. jako zákonný zástupce za nezletilé děti, Úřadu městské části BrnoStarý Lískovec (dále v textu jen „ÚMČ“), v souladu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/ES (dále v tomto
textu jen „GDPR“) a v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výslovný souhlas
ke zpracování následujících osobních údajů:
- základní identifikační údaje – zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého
pobytu, rodné číslo, adresa současného bydliště,
- kontaktní údaje – zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, korespondenční adresa, a osobní
údaje, které poskytnu v průběhu osobní, telefonické nebo elektronické komunikace,
- osobní údaje týkající se majetkové a sociální situace – zejména číslo bankovního účtu, zdroj
příjmů, výše příjmů, informace o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, informace

-

o pobírání dávek státní sociální podpory a jiných sociálních dávek, informace o studiu,
informace o vlastnictví nemovitostí,
osobní údaje týkající se rodinných poměrů – zejména informace o rodinném stavu, informace
o počtu dětí, informace o rodinných příslušnících,
další osobní údaje, které sám poskytnu ve vlastní žádosti nebo na formuláři v souvislosti se
žádostí, rovněž osobní údaje, které jsou obsaženy v přílohách, které jsem povinen k žádosti
přiložit, popř. osobní údaje v listinách, které jsem sám předložil.

Souhlas poskytuji k následujícím účelům uskutečňovaným OSBB nebo osobami jím pověřenými:
a) podání a projednání jakékoli žádosti, kterou vyřizuje OSBB, zejména žádosti
o pronájem bytu či nebytového prostoru, žádosti o prodloužení nájemní smlouvy, osvědčení
přechodu nájmu bytu po úmrtí, žádosti o zúžení nájemní smlouvy po úmrtí nebo odstěhování,
žádosti o postoupení práv a povinností ze smlouvy o nájmu bytu, žádosti o souhlas
s podnájmem, žádosti o rozšíření nájemní smlouvy, žádosti o vystavení nové nájemní smlouvy,
žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu, nebytového prostoru, žádosti o narovnání právního
vztahu uzavřením nájemní smlouvy, žádosti o ukončení nájemního vztahu, žádosti o prominutí
dluhu, žádosti o splátky dluhu, žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, vč. Vedení
v evidenci žadatelů o pronájem bytu,
b) usnadnění a zrychlení komunikace v průběhu vyřizování jakékoli žádosti a v průběhu trvání
nájemního vztahu v domě, bytě nebo nebytovém prostoru ve správě městské části Brno-Starý
Lískovec – využívání telefonního čísla a e-mailové adresy v průběhu vyřizování žádosti, trvání
smlouvy.
Zpracování osobních údajů je uskutečňováno na ÚMČ:
- Odbor správy budov a bytů,
- Rada městské části Brno-Starý Lískovec a její komise a Zastupitelstvo městské části Brno-Starý
Lískovec a jeho výbory.
A dále případně třetími osobami:
- statutární město Brno a jeho orgány, zejména Magistrát města Brna a ostatní městské části
statutárního města Brna včetně jejich orgánů,
- podnikatelé, kteří provádějí rekonstrukce budov, bytů či nebytových prostorů, údržbu
a kontrolu budov, bytů či nebytových prostorů včetně všech potřebných revizí,
- advokáti, soudní exekutoři, soudní znalci a notáři v souvislosti s výkonem vlastnického práva či
převodem vlastnického práva apod.
Beru na vědomí, že může dojít k dalšímu zpracování, které není uskutečňováno na základě souhlasu:
- zpracování na základě plnění smlouvy – v případě uzavření nájemní či jiné smlouvy dochází ke
zpracování osobních údajů uvedených ve smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- osobní údaje jsou v takovém případě zpracovávány po dobu trvání smlouvy, popř.
po dobu zákonných archivačních povinností,
- zpracování na základě plnění právních povinností – v případě plnění právních povinností
městské části Brno-Starý Lískovec dochází ke zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
- zpracování na základě oprávněného zájmu – pro případ výkonu a ochrany vlastnického práva
může dojít k dalšímu zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
ÚMČ tímto informuje poskytovatele souhlasu o jeho právu požadovat za podmínek stanovených GDPR
od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě jejich omezení zpracování
(čl. 13 GDPR).
ÚMČ informuje žadatele, že informace o realizovaných zpracováních osobních údajů dle GDPR jsou
uveřejněny ne webových stránkách www.staryliskovec.cz.

Čestně prohlašuji, že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné.
Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání vymezeného účelu. Po uplynutí účelu
budou shromážděné a zpracované osobní údaje skartovány v souladu s archivačním a spisovým řádem
Úřadu městské části Brno-Starý Lískovec.
Tento souhlas je dobrovolný. Byl/a jsem srozumitelně poučen/a o tom, které údaje je nutné
poskytnout kvůli plnění smluvních a zákonných povinností a které jsou zpracovány nad rámec plnění
těchto povinností s mým souhlasem. Souhlas poskytuji na základě své skutečné a svobodné vůle.
Tento souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu zároveň není
dotčena zákonnost zpracování, které je smluvním nebo zákonným požadavkem, příp. zpracování, které
je prováděno na základě oprávněného zájmu. V případě oprávněného zájmu je možné vznést námitku
proti zpracování dle čl. 21 GDPR.

Podpis žadatele:
Jméno a příjmení
Datum podpisu
Podpis
Podpis manžela/manželky žadatele:
Jméno a příjmení
Datum podpisu
podpis
Podpis dalších osob:
Jméno a příjmení

Datum podpisu

podpis

