
Příloha č. 1 k Žádosti o přidělení bytu v domě zvláštního určení (DPS) 
 

MĚSTO CHROPYNĚ 
Městský úřad Chropyně, Náměstní Svobody 29 

odbor sociálních věcí,  ☏ 573 500 730;  768 11  CHROPYNĚ 
 
 

SOUHLAS 
se zpracováním osobních údajů a údajů spadající do zvláštní kategorie 

žadatele o přidělení bytu v domě zvláštního určení – dům s pečovatelskou 
službou (DPS) 

 
 
Osobní údaj je jakákoliv informace týkající se fyzické osoby (subjektu údajů), jestliže lze na 
základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit její identitu. 
Údajem zvláštní kategorie se rozumí osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo 
etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách či hnutích nebo 
v odborových či zaměstnaneckých organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, 
trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů. 
 
Oprávnění získávat osobní údaje dává vlastníku těchto bytů, tj. městu Chropyni zákon č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 35) a zákon č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§ 2300), aby město mohlo uspokojovat 
potřeby bydlení občanů. Shromažďovány jsou pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro 
ověření oprávněnosti podané žádosti o přidělení bytu v domě zvláštního určení a možném 
následném uzavření nájemní smlouvy. Shromažďované údaje jsou uchovávány v písemné 
podobě ve vytvořeném osobním spise žadatele tak, jak je předal, a jsou zabezpečeny proti 
zneužití. Žadatel o přidělení bytu má možnost kdykoli do svého spisu nahlédnou, nechat si 
z něj pořídit kopie, doplnit o nové skutečnosti.  
 
Na jaké údaje se ptáme a proč? 
 
Jméno, příjmení, bydliště, datum narození: základní identifikační prvky žadatele 
Telefon / e.mail: údaj pro potřebný rychlý kontakt s žadatelem  
Omezení ve svéprávnosti: důležitý údaj v případě omezení ve svéprávnosti k zjištění, v jakém 
rozsahu je žadatel schopen samostatně jednat 
Druh důchodu: údaj k posouzení oprávněnosti žadatele podat žádost o přidělení bytu 
zvláštního určení 
Příspěvek na péči a mimořádné výhody OZP: nepovinné údaje, které ale slouží zejména pro 
sociální práci (pomoc při vyřizování sociálních dávek) 
Zástupce žadatele: důležitý údaj, pokud byl soudem žadateli ustanoven 
Kontaktní osoba: důležitý údaj pro rychlou komunikaci s rodinou nebo blízkými osobami 
v mimořádných situacích 
Pomoc při zvládání sebe obslužnosti a domácnosti: zjišťování potřeb žadatele, možnost 
nabídnou potřebnou pomoc v jeho současném přirozeném prostředí (domácnosti) ještě před 
přidělením bytu zvláštního určení 



Současná bytová a sociální situace: údaj sloužící k posouzení nevhodnosti stávajícího 
bydlení, či osamělosti   
Vyjádření ošetřujícího lékaře: důležitý údaj potvrzující zdravotní stav žadatele a k posouzení 
oprávněnosti podat žádost o přidělení bytu zvláštního určení 
Potvrzení o bezdlužnosti: povinný údaj prokazující úhradu pohledávek vůči městu (platební 
morálka) 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů a údajů zvláštní kategorie 
 
Já (jméno, příjmení) ……………………………………………………………………………………………………………….  
 
Narozený/á……………………………………. Bytem ………………………………………………………………………….. 
 
Poskytuji souhlas městu Chropyně – městskému úřadu, odboru sociálních věcí 
s předáním svých údajů za účelem řešení nepříznivé bytové situace 

- jméno, příjmení, rok narození 
- informace o zástupci (pokud je soudem ustanoven) 
- informace o potřebě pomoci při sebe obslužnosti, současné rodinné a bytové situaci 
- informaci o vyjádření ošetřujícího lékaře o vhodnosti přidělení bytu 

 
 Tyto informace mohou být sděleny 

- Radě města Chropyně 
- sociálnímu pracovníku města (odboru sociálních věcí) 
- poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb 

 
Tento souhlas uděluji  

- jednorázově, za účelem ……………………………………………………………………………………………… 
- opakovaně, do doby vyřízení žádosti o přidělení bytu zvláštního určení (DPS) 

 
 
 
                                                                                                            ………………………………………………... 
                                                                                                                           podpis žadatele 
V Chropyni: 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Souhlas s předáváním informací může být kdykoli odvolán! 
 
Odvolávám svůj souhlas s předáváním informací za účelem řešení nepříznivé bytové situace 
 
 
Datum odvolání          ………..…………………………………… 

podpis 
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