
                                         Příloha I. k nájemní smlouv ě

Přijato dne:

                                         PROHLÁŠENÍ

A. Nájemce (žadatel):

Příjmení: Jméno: Titul:
Rodné příjmení 1: Rodné číslo 2:

Mám zájem o byt v dom ě s byty pro p říjmov ě vymezené osoby:
           

ulice:
číslo popisné:
číslo bytu:
velikost bytu:

Datum uzav ření nájemní smlouvy: …............................. ...............

Telefon: Zam ěstnání: Sou časné bydlení:

…............................. …........................................................ …........................................................





___________________________________________________________
1 Rodné příjmení vyplňte pouze v případě, že se liší od příjmení.
2 Cizinci, kteří nemají přiděleno rodné číslo, zde uvedou datum narození.

B. Žadatel a spole čně posuzované osoby.  Podpisem stvrzuje každá z uvedených osob (v případě
     nezletilých dětí jejich zákonný zástupce) výši svých příjmů za rozhodné období a že nemá k datu
     uzavření nájemní smlouvy k bytu vlastnické nebo spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu ani
     k bytovému nebo rodinnému domu.

1 Příjmení: Jméno:
Rodné příjmení: Rodné číslo:
Čisté příjmy za rozhodné období v Kč *: Žadatel:  -----------------
Adresa trvalého bydliště: Podpis:
Jedná se o byt (vlastní, městský, rodinný dům, …. / u koho):

2 Příjmení: Jméno:
Rodné příjmení: Rodné číslo:
Čisté příjmy za rozhodné období v Kč *: Vztah k žadateli:
Adresa trvalého bydliště: Podpis:
Jedná se o byt (vlastní, městský, rodinný dům, …. / u koho):

3 Příjmení: Jméno:
Rodné příjmení: Rodné číslo:
Čisté příjmy za rozhodné období v Kč *: Vztah k žadateli:
Adresa trvalého bydliště: Podpis:
Jedná se o byt (vlastní, městský, rodinný dům, …. / u koho):

4 Příjmení: Jméno:
Rodné příjmení: Rodné číslo:
Čisté příjmy za rozhodné období v Kč *: Vztah k žadateli:
Adresa trvalého bydliště: Podpis:
Jedná se o byt (vlastní, městský, rodinný dům, …. / u koho):

5 Příjmení: Jméno:
Rodné příjmení: Rodné číslo:
Čisté příjmy za rozhodné období v Kč *: Vztah k žadateli:
Adresa trvalého bydliště: Podpis:
Jedná se o byt (vlastní, městský, rodinný dům, …. / u koho):

6 Příjmení: Jméno:
Rodné příjmení: Rodné číslo:
Čisté příjmy za rozhodné období v Kč *: Vztah k žadateli:
Adresa trvalého bydliště: Podpis:
Jedná se o byt (vlastní, městský, rodinný dům, …. / u koho):

7 Příjmení: Jméno:
Rodné příjmení: Rodné číslo:
Čisté příjmy za rozhodné období v Kč *: Vztah k žadateli:
Adresa trvalého bydliště: Podpis:
Jedná se o byt (vlastní, městský, rodinný dům, …. / u koho):

* Čisté příjmy za rozhodné období: sečtený čistý příjem za posledních 12 měsíců před podáním žádosti.



ed podáním žádosti.



C. Celkový po čet doklad ů o výši p říjmů žadatele a spole čně posuzovaných osob:

D. Prohlášení žadatele:

Prohlašuji, že jsem uvedl/a všechny společně posuzované osoby.
Jsem si vědom(a) případných následků, které by pro mne z nepravdivých uvedených údajů vyplývaly.
Souhlasím se zjištěním bezdlužnosti u finančního odboru MěÚ Bohumín a výše příjmů
na finančním úřadě, orgánech vyplácejících dávky nemocenského a důchodového pojištění,
hmotného zabezbečení uchazečů o zaměstnání a dávky pomoci v hmotné nouzi, u zaměstnavatelů
a dalších právnických a fyzických osob vyplácejících příjmy rozhodné pro uzavření nájemní smlouvy.

Poučení o zpracování osobních údaj ů

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob a zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zpracováním
osobních údajů beru na vědomí, že mé osobní údaje budou dále zpracovávány, a svým podpisem potvrzuji,
že jsem byl(a) řádně informován(a) o všech náležitostech souvisejících se zpracováním mých osobních
údajů: Správcem osobních údajů je Město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, IČO: 00297569.

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely jednání o uzavření nájemní smlouvy a správu této smlouvy.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění nájemní smlouvy.
Pro tyto účely je poskytnutí osobních údajů nezbytné. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu jednání
o uzavření nájemní smlouvy, trvání smlouvy, dále po dobu vedenou v příslušných právních předpisech a dále
dle obecných promlčecích dob.

Mám právo kdykoliv se obrátit na správce a na jeho pověřence na ochranu osobních údajů a požadovat
informace o zpracování osobních údajů. Dále mám právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních
údajů, právo na omezení zpracování a na přenositelnost údajů.
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