První žadatel
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný/á
......................................................................................... , narozen/a dne .............................................. ,
jako žadatel/spolužadatel o pronájem obecního bytu a zákonný zástupce nezletilých dětí (včetně data
narození) ..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
uděluji tímto v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále
jen „GDPR“) Statutárnímu městu Brnu, ÚMČ Brno-Líšeň, se sídlem: Jírova 2, 628 00 Brno, IČO:
44992785 jako správci osobních údajů (dále jen „správce“) výslovný souhlas se zpracováním osobních
údajů v rozsahu: * osobní a adresní údaj,
* zvláštní kategorie osobních údajů,
za účelem zpracování žádosti o pronájem obecního bytu.
Tento souhlas poskytuji na základě své skutečné, svobodné a vážné vůle.

V Brně dne .........................

vlastnoruční podpis poskytovatele souhlasu ........................................

Poučení:
Osobní údaje budou správcem zpracovávány na základě tohoto souhlasu po dobu nezbytnou k naplnění shora
uvedeného účelu. Osobní údaje nebudou správcem předávány žádnému příjemci. Na základě oprávněných zájmů
správce na zajištění transparentnosti přidělování obecních bytů bude jméno a příjmení spolu s pořadím a počtem
bodů zveřejněno v evidenci žadatelů o obecní byt.
Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím vlastnoručně podepsané listiny doručené na adresu
správce: Statutární město Brno, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno, prostřednictvím datové zprávy doručené
do datové schránky správce (u8jbv72) nebo e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem doručeného na adresu
(info@brno-lisen.cz), vždy s uvedením předmětu „odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“. Správce
informuje, že odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů správcem založená
na tomto souhlasu před jeho odvoláním.
Správce plní prostřednictvím tohoto dokumentu níže také informační povinnost vůči poskytovateli souhlasu ve
smyslu čl. 13 GDPR.
Zpracovávané osobní údaje nebudou správcem předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Poskytnuté osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani
profilování.
Správce tímto informuje poskytovatele souhlasu o jeho právu požadovat za podmínek stanovených GDPR od
správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos, popřípadě jejich omezení zpracování.
Uvedená práva je poskytovatel souhlasu oprávněn uplatnit na shodných adresách a shodným způsobem jako
odvolání souhlasu.
Správce tímto informuje poskytovatele souhlasu o právu na konzultaci řádného zpracování jeho osobních údajů
s pověřencem pro ochranu osobních údajů jmenovaným správcem, kontaktní údaje pověřence:
Ing. Petr Štětka, BDO Advisory, Karolinská 661/4, Praha, email: poverenec@brno-lisen.cz.
Správce informuje poskytovatele souhlasu, že kompletní informace o realizovaných zpracováních osobních údajů
a o právech subjektů údajů dle GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách (https://www.brno-lisen.cz v sekci
Úřad / Ochrana osobních údajů). V případě pochybností, že zpracování osobních údajů není v souladu s GDPR,
má poskytovatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Druhý žadatel

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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......................................................................................... , narozen/a dne .............................................. ,
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za účelem zpracování žádosti o pronájem obecního bytu.
Tento souhlas poskytuji na základě své skutečné, svobodné a vážné vůle.

V Brně dne .........................

vlastnoruční podpis poskytovatele souhlasu ........................................

Poučení:
Osobní údaje budou správcem zpracovávány na základě tohoto souhlasu po dobu nezbytnou k naplnění shora
uvedeného účelu. Osobní údaje nebudou správcem předávány žádnému příjemci. Na základě oprávněných zájmů
správce na zajištění transparentnosti přidělování obecních bytů bude jméno a příjmení spolu s pořadím a počtem
bodů zveřejněno v evidenci žadatelů o obecní byt.
Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím vlastnoručně podepsané listiny doručené na adresu
správce: Statutární město Brno, ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno, prostřednictvím datové zprávy doručené
do datové schránky správce (u8jbv72) nebo e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem doručeného na adresu
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informuje, že odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů správcem založená
na tomto souhlasu před jeho odvoláním.
Správce plní prostřednictvím tohoto dokumentu níže také informační povinnost vůči poskytovateli souhlasu ve
smyslu čl. 13 GDPR.
Zpracovávané osobní údaje nebudou správcem předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Poskytnuté osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani
profilování.
Správce tímto informuje poskytovatele souhlasu o jeho právu požadovat za podmínek stanovených GDPR od
správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos, popřípadě jejich omezení zpracování.
Uvedená práva je poskytovatel souhlasu oprávněn uplatnit na shodných adresách a shodným způsobem jako
odvolání souhlasu.
Správce tímto informuje poskytovatele souhlasu o právu na konzultaci řádného zpracování jeho osobních údajů
s pověřencem pro ochranu osobních údajů jmenovaným správcem, kontaktní údaje pověřence:
Ing. Petr Štětka, BDO Advisory, Karolinská 661/4, Praha, email: poverenec@brno-lisen.cz.
Správce informuje poskytovatele souhlasu, že kompletní informace o realizovaných zpracováních osobních údajů
a o právech subjektů údajů dle GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách (https://www.brno-lisen.cz v sekci
Úřad / Ochrana osobních údajů). V případě pochybností, že zpracování osobních údajů není v souladu s GDPR,
má poskytovatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

