ŽIADOSŤ O PRIDELENIE NÁJOMNÉHO BYTU SO SOCIÁLNOU
PODPOROU
(v zmysle VZN č. 5/2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Pezinok)

Žiadateľ/ka:
Priezvisko, meno, titul:
Dátum narodenia žiadateľa/ky:
Rodinný stav:
Adresa trvalého pobytu žiadateľa/ky:
Súčasný pobyt žiadateľa/ky:
Telefonický kontakt:
Mailový kontakt:
Výška a druh príjmu:
Spoluposudzované osoby:
Manžel/ka, partner/ka:
Meno, priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:
Súčasný pobyt:
Výška a druh príjmu:
Ďalšia spoluposudzovaná dospelá osoby:
Meno, priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:
Súčasný pobyt:
Výška a druh príjmu:

Deti:
Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Meno, priezvisko:

Dátum narodenia:

Meno, priezvisko:

Dátum narodenia:

Meno, priezvisko:

Dátum narodenia:

Meno, priezvisko:

Dátum narodenia:

Spoločný príjem žiadateľa/ky a
spoluposudzovaných osôb:
Zdôvodnenie žiadosti:

Dátum podania žiadosti:
Podpis žiadateľa/ky:
Povinné prílohy:

1. fotokópiu obidvoch strán občianskeho preukazu (vrátane
občianskeho preukazu manžela/manželky, druha/družky)
2. fotokópiu rodných listov detí

3. doklad preukazujúci rodinný stav: fotokópiu sobášneho listu,
fotokópiu právoplatného rozsudku súdu o rozvode
manželstva, úmrtný list)
4. doklad preukazujúci výšku čistého príjmu žiadateľa/ky a
spoluposudzovaných osôb (originál potvrdenia o príjme od
zamestnávateľa, potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške
priznaných dávok – invalidný dôchodok, vdovský dôchodok,
sirotský dôchodok, materská, výživné..., potvrdenie ÚPSVaR
o výške prídavku na dieťa, rodičovského príspevku)
5. čestné prehlásenie žiadateľa/žiadateľov, že nevlastnia žiadny
byt alebo rodinný dom (i mimo Pezinka) s úradne overeným
podpisom (tlačivo Mesta Pezinok)
Informačná povinnosť: Žiadateľ, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Mesto Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok, IČO:
00 305 022, E-mail: informacie@msupezinok.sk, Tel.: 033/6901 113, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe podanej žiadosti
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Pezinok, za účelom vybavovania žiadostí
o pridelenie nájomného bytu so sociálnou podporou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby. Spracúvanie sa
vykonáva v súlade s Nariadením EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“). Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia
povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci. Prenos do tretích krajín, ktoré nie sú členským štátom EÚ alebo zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo do medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje. Mesto Pezinok nevykonáva
automatizované profilovanie. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov, vrátane Poučenia o právach dotknutej osoby,
sú uvedené na stránke mesta https://pezinok.sk - GDPR, kontakt na ustanovenú zodpovednú osobu: gdpr@msupezinok.sk.
Súhlas dotknutej osoby: Svojím podpisom udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi, a to na
účel zaevidovania a posúdenia mojej žiadosti o poskytnutie pomoci podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 o nakladaní s bytmi vo
vlastníctve mesta Pezinok. Súhlas je platný v rozsahu osobných údajov uvedených vyššie v tejto žiadosti, a to vrátane osobných údajov zaradených
do osobitnej kategórie osobných údajov, ak budú poskytnuté. Súhlas udeľujem na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania poskytnutých
osobných údajov a beriem na vedomie, že po tejto dobe je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať moje osobné údaje v prípade, ak mu to ukladá
osobitný predpis (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov) a v takom prípade je doba
spracúvania osobných údajov upravená v Registratúrnom pláne mesta Pezinok. Ako dotknutá osoba si môžem uplatniť právo kedykoľvek odvolať
svoj súhlas, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ako
dotknutá osoba mám ďalej právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie (len v prípade splnenia zákonom
predpokladaných podmienok), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo
podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Som si vedomý/á, že následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť ďalšieho
posudzovania tejto žiadosti. Prehlasujem, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol daný slobodne a predstavuje konkrétny,
informovaný a jednoznačný prejav mojej vôle.

........................................................
dátum a vlastnoručný podpis
dotknutej osoby / dotknutých osôb

Mestský Úrad, Oddelenie sociálnej starostlivosti, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok

