Město Adamov
Pod Horkou 101/2
679 04 Adamov
Odbor sociálních a správních věcí
Městského úřadu Adamov
tel. 516 499 624, 602 788 015
e-mail: social@adamov.cz; www.adamov.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů a údajů zvláštní kategorie
Aby podle přílohy č. 1 Pravidel pro poskytování nájmu bytů v Domě
s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova mohlo dojít na základě
platné aktualizace žádosti o byt k jejímu posouzení, jsou údaje o jménu,
příjmení, bydlišti a datu narození, trvalém pobytu, věku, zdravotním stavu, o
pečovatelské službě, bytových podmínkách a zvláštních důvodech pro tento účel
nezbytné a nutné.
Na základě této skutečnosti je třeba provést souhlas se zpracováním osobních
údajů a údajů zvláštní kategorie.

Město Adamov, Městský úřad Adamov, odbor sociálních a
správních věcí tedy tímto informuje o tom, že v souladu s obecným
nařízením o ochraně osobních údajů * se:
osobním údajem rozumí jakýkoliv údaj týkající se fyzické osoby, jestliže na
základě jednoho či více osobních údajů lze přímo či nepřímo zjistit její identitu a
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.

Subjektem těchto údajů je proto i spolužadatel o byt v DPS.
Město Adamov, Městský úřad Adamov, odbor sociálních a správních věcí tyto
údaje shromažďuje jako údaje nezbytné pro posouzení přidělení bytu v DPS a
následnému uzavření smluvního vztahu.
K těmto údajům má přístup vedoucí odboru sociálních a správních věcí,
v případě její nepřítomnosti její zástup, tedy sociální pracovnice a členové
jmenované pracovní skupiny pro přidělování bytů v DPS, kterými je současně
pracovník, potvrzující bezdlužnost žadatele a pracovník, který chystá a
shromažďuje podklady pro uzavření nájemní smlouvy.
Údaje o sestaveném pořadí v podobě zápisu z jednání pracovní skupiny jsou
předkládány Městu Blansko z důvodu doporučení k uzavření nájemní smlouvy

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Radě města Adamova
k rozhodnutí o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy.
Všichni tito pracovníci jsou poučeni o pravidlech zacházení s osobními údaji a
údaji zvláštní kategorie a jsou povinni je dodržovat. Každý pracovník má
povinnost zachovávat o nich mlčenlivost. Údaje shromažďované o žadatelích
v písemné i elektronické formě jsou shromažďovány a uchovávány tak, aby
nemohly být zneužity.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a údajů zvláštní kategorie
Já (jméno a příjmení)…………………………………………………
Narozený/á……………………………………………………………
Bytem…………………………………………………………………
poskytuji tímto dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů a údajů
zvláštní kategorie Městu Adamov, Městskému úřadu Adamov, odboru
sociálních a správních věcí, vedoucí odboru jako osobě, která vyřizuje žádosti o
byt v DPS, ve výše uvedeném rozsahu, za tímto účelem a tak, jak jsem o tom
byl/a informován/a jak jsem tomu porozuměl/a a beru na vědomí, že tento
souhlas může být kdykoliv odvolán.
V …………………………………. dne…………………………………
……………………………………………….
Podpis spolužadatele o byt v DPS
*nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 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) v návaznosti na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
v platném znění a nový zákon o zpracování osobních údajů

