
Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) 
udělený ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění 

Já, níže podepsaný/á  

Jméno a příjmení: ........................................................................................... 

Datum narození: ............................................................................................ 

Trvalé bydliště:  ............................................................................................. 

souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Obecním úřadem Doubrava  

v tomto rozsahu: 

 základní identifikační údaje – jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa 

současného bydliště, 

 kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová 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, 

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 nemovitosti, 

 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 a rovněž osobní údaje, které jsou obsaženy v přílohách, které jsem povinen k žádosti 

přiložit, popř. osobní údaje v listinách, které jsem sám předložil. 

Tento projev vůle je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu 
nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasném prohlášení a v souladu s příslušnou 
legislativou v platném znění. 

Souhlas je poskytnut za účelem zpracování: 

Žádosti o přidělení bytu, příp. výměny bytu, potvrzení platnosti žádosti a čestného prohlášení. 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Obecním úřadem Doubrava po dobu: 

Do doby uplynutí platných skartačních lhůt dle schváleného skartačního plánu obce Doubrava. 

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů Obecnímu úřadu Doubrava: 

Obecní úřad je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a po výše uvedenou 
dobu, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. 

Obecní úřad je dále oprávněn poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím s Obecním úřadem 
Doubrava na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas.  

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením 
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 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů). 

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou 

poučen/a: 

 o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu, 

 o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu, 

 o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou 
definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán. 

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu: Obecní úřad 
Doubrava č.p. 599, 735 33. 

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, 
pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je nedílnou součástí Žádosti o přidělení obecního bytu do nájmu. 
 
V Doubravě dne ………………………………………………  
 

 
 ....................................... 
 Podpis 


