Příloha č. 2

Město Česká Kamenice
náměstí Míru 219
407 21 Česká Kamenice

Žádost o schválení výměny bytů
1. Účastník: jméno, příjmení, trvalý pobyt:

Velikost bytu v m

2

Osobní údaje všech příslušníků domácnosti (jméno, příjmení,
vztah, nar.):

Odůvodnění výměny bytu:

2. Účastník: jméno, příjmení, trvalý pobyt:

Velikost bytu v m

2

Osobní údaje všech příslušníků domácnosti (jméno, příjmení,
vztah, nar.):

Odůvodnění výměny bytu:

Příloha č. 2

Čestné prohlášení:
Žadatel prohlašuje na svou čest, že údaje uvedené v žádosti o pronájem bytu jsou pravdivé a je si vědom
vážných následků v případě zjištění jejich nesprávnosti (vyřazení z pořadí).
Žadatel prohlašuje, že bude neprodleně hlásit veškeré změny údajů uvedených v této žádosti.
Níže podepsaní, výslovně prohlašují, že zprošťují mlčenlivosti pracovníky odboru finančního MěÚ Česká
Kamenice, vykonávající správu daní a poplatků, ve smyslu § 52 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu údajů o jejich nedoplatcích vůči městu Česká Kamenice a dávají
souhlas k poskytnutí těchto údajů odboru správy majetku města MěÚ Česká Kamenice pro účely kontroly
žádosti o byt.
Beru na vědomí, že město Česká Kamenice, se sídlem nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice, IČO
00261220 jako správce zpracovává moje výše uvedené osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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 - GDPR).

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti jsem uvedl/a pravdivě.
Prohlašuji, že souhlasím ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů se zpracováním a
užitím výše uvedených údajů za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci příslušnými orgány města
Česká Kamenice. K užití uvedených údajů nestanovuji jakékoliv další podmínky.

v …………………………………………………………

…………………………………………………...
Podpis účastníka/ů: I.

dne …………………………

…………………………………………………..
Podpis účastníka/ů: II.

