
Souhlas se zpracováním osobních údajů osoby blízké nebo rodinného 
příslušníka žadatele o byt v domě s pečovatelskou službou v Bechyni 

 

Jméno a příjmení žadatele o přidělení 

bytu v domě s pečovatelskou službou 

 

Jméno a příjmení osoby blízké žijící 

v Bechyni  

nebo  

jméno a příjmení rodinného 

příslušníka, který bude v bytě 

s žadatelem bydlet: 

 

Datum narození osoby blízké 

k žadateli o byt nebo jeho rodinného 

příslušníka: 

 

Bydliště osoby blízké k žadateli o byt 

nebo jeho rodinného příslušníka: 

 

Příbuzenský vztah k žadateli o byt:  

 

Já, níže podepsaný, souhlasím se zpracování osobních údajů tykajících se mé osoby v souvislosti 

s osobou blízkou (žadatelem o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Bechyni) za 

následujících podmínek:  

 Správce – Město Bechyně, se sídlem nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, IČ: 00252069 
(dále jen „Správce nebo MěÚ“). 
 

 Účely  
Evidence osoby blízké k žadateli o byt v domě s pečovatelskou službou v Bechyni, která má 
v Bechyni trvalý pobyt, a která bude mít možnost o žadatele pečovat, pokud mu bude byt 
přidělen (pokud má žadatel trvalý pobyt v Bechyni nebo má trvalý pobyt v některé obci ve 
spádovém území pověřeného Městského úřadu Bechyně, údaje o osobách blízkých do žádosti o 
přidělení bytu neuvádí). 
Evidence údajů o rodinném příslušníkovi žadatele o byt v domě s pečovatelskou službou 
v Bechyni, pokud žadatel již při podání žádosti ví, že s ním bude konkrétní osoba bydlet v bytě, 
který mu bude přidělen. 
 

 Pověřenec ochrany osobních údajů: V souvislosti s ochranou osobních údajů jmenoval 
Správce pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „Pověřenec“). V případě jakýchkoliv 
dotazů a nejasností ohledně zpracování osobních údajů se obracejte právě na Pověřence: 

Identifikace pověřence: NSW s r.o.  

 IČ 07522347 se sídlem Mantovská697/1, Praha 10, 109 00  

Kontakt: gdpr@nsw.cz, Mantovská 697/1, Praha 10, 109 00   
 

 Doba platnosti souhlasu a doba zpracování – Souhlas uděluji na dobu evidence žádosti o 
přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a na dobu trvání smlouvy o nájmu bytu v domě 
s pečovatelskou službou, kterou Město Bechyně uzavře s žadatelem.  Zpracování bude po 
dobu evidence žádosti o byt, následně po dobu platnosti smlouvy s žadatelem o byt a 
následujících 10 kalendářních let v rámci oprávněného zájmu. 

 

mailto:gdpr@nsw.cz


 Podmínky Zpracování a kategorie údajů – Správce prohlašuje, že osobní údaje budou 

zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem vyjádřeným v tomto souhlasu. K osobním údajům 

budou mít přístup pověření zaměstnanci a spolupracující osoby v oblasti IT. Údaje budou 

zpracovány pouze na prostředcích Správce a uloženy v prostorách Správce. Údaje nebudou 

předány do 3. zemí a mezinárodním organizacím. 

 
 Poučení o zpracování osobních údajů dle zákona - Osobní údaje o Subjektu zpracovává 

Správce v rozsahu, v jakém je Subjekt poskytl, nebo v rozsahu, v jakém je Správce shromáždil 

v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, v platném znění,  a také NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

(EU) 2016/679.  

 
 
 

 Poučení o právech: 

 

1. Požádáte-li Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů, Správce Vám takovou 
informaci bez zbytečného odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy sdělení o: 
účelu zpracování osobních údajů; osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, 
které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; 
povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže 
jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah 
do Vašeho práva a oprávněných zájmů;  příjemci, případně kategoriích příjemců. 

 

2. Máte rovněž právo: na přístup k osobním údajům; požadovat opravu osobních údajů v 
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů; kdykoli svůj souhlas odvolat písemným 
oznámením doručeným Správci. 
 

3. Pokud se domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou 
Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních 
údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete: 
požádat Správce o vysvětlení; požádat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav (zejména 
můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů);  
obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 
 

________________________________________________ 
                           jméno a příjmení 

 
 
_________________________________________________ 
                      datum udělení souhlasu 

 
 
_________________________________________________ 

                            podpis 
 


