
Příloha č. 2 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 kontaktní osoby 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 lze přímo či nepřímo zjistit její identitu. 
 
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.  
 
Proč potřebujeme kontakt na tzv. kontaktní osobu? 
 
Kontaktní osoba je v období od podání žádosti až do přidělení bytu zvláštního určení žadateli 
důležitým subjektem. Předpokládá se, že zvolená kontaktní osoba je s žadatelem 
v pravidelném kontaktu, má podvědomí o jeho aktuální situaci, zdravotním stavu, pobytu aj. 
a může tak v případě, kdy se nám nepodaří žadatele kontaktovat předat požadované 
informace. 
Kontaktní osoba je oslovena v případech, kdy žadatel o přidělení bytu nezvedá telefon nebo 
neotvírá při osobní návštěvě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
Jméno a příjmení žadatele ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Já – kontaktní osoba (jméno, příjmení) ………………………………………………………………………………….  
 
Jsem (vztah k žadateli) ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Poskytuji souhlas městu Chropyně – městskému úřadu, odboru sociálních věcí 
s předáním svých údajů za účelem řešení nepříznivé bytové situace žadatele v rozsahu 

- Jméno, příjmení, vztah k žadateli 
- Bydliště, kontakt 

 
 

 
Tento souhlas uděluji  

- Jednorázově, za účelem ……………………………………………………………………………………………… 
- Opakovaně, do doby vyřízení žádosti žadatele o přidělení bytu zvláštního určení (DPS) 

 
 
 
                                                                                                            ………………………………………………... 
                                                                                                                           podpis žadatele 
V Chropyni 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Souhlas může být kdykoli odvolán! 
 
Odvolávám svůj souhlas s vedením v databázi 
 
 
 
 
 
Datum odvolání          ………..…………………………………… 

podpis 
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