
ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU 

SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA 

 

Jméno a příjmení:  
Datum 

narození: 

 

Trvalý pobyt: 
 TELEFON: 

 

Druh důchodu: * starobní 
invalidita 

I. stupně 

invalidita 

II. stupně 

invalidita 

III. stupně 

vdovský 

(vdovecký) 

Stupeň závislosti 

na pomoci jiné 

fyzické osoby – 

přiznaný příspěvek 

na péči:*  

 

ANO 
(v případě, že jste příjemcem příspěvku na 

péči, doložte kopii rozhodnutí o jeho přiznání) 

NE 

Využití sociálních 

služeb: * 

 

ANO 

 
(v případě, že využíváte sociální služby, doložte k žádosti vyjádření 

poskytovatele sociálních služeb – příloha č. 2) 

 

NE 

Současné bytové 

podmínky: * 

 

 

 

 

 

 

Výtah  
 

  
ANO NE 

Vytápění na tuhá paliva 

 

 
ANO NE 

Koupelna; WC; voda 

v domě 

 

 

ANO NE 

Ošetřující lékař: 
 

 

Mám zájem o 

přidělení bytu: * 

výhradně  

v DPS  

Libušina 

výhradně  

v DPS 5. května 

nepreferuji žádný dům 

s pečovatelskou 

službou 

 

* Vámi zvolenou variantu zakroužkujte! 

 

Dále považuji za důležité sdělit o své osobě následující informace: 

 

 

 

 

 



 

Kontaktní osoba: 

 

Žadatel může uvést kontaktní osobu, která mu bude nápomocna při řešení záležitostí souvisejících s přidělením 

bytu v domech s pečovatelskou službou města Milevska a záležitostí týkajících se případného budoucího nájemního 

poměru. 
 

Jméno a příjmení kontaktní osoby:  

Telefonní číslo:  

Podpis kontaktní osoby**:   

 
** Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem zajištění agendy přidělování bytů v domech s pečovatelskou 

službou je přílohou žádosti o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města Milevska. Dále je k dispozici 

na webových stránkách města www.milevsko-mesto.cz v sekci Městský úřad/struktura úřadu/odbor sociálních věcí 

a rovněž na nástěnce odboru sociálních věcí. Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl s touto skutečností seznámen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že veškeré informace, které uvádím v žádosti a jejích přílohách, jsou pravdivé. V případě uvedení 

nepravdivých skutečností nebude žádost do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou 

zařazena, případně z něj bude vyřazena.  

 

 

 

 

 V ………………………..     dne:……………………… 
 

 

…………………………………….. 

Podpis žadatele: 
 

 

 

Přílohy k žádosti:  

1. Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města 

Milevska a ke vhodnosti přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou 

2. Vyjádření poskytovatele sociálních služeb (jsou-li sociální služby poskytovány) 

3. Poučení žadatele o Pravidlech přidělování bytů pro seniory a osoby se zdravotním omezením v domech 

s pečovatelskou službou města Milevska 

4. Prohlášení o bezdlužnosti 

5. Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem zajištění agendy přidělování bytů v domech 

s pečovatelskou službou 

6. Poskytnutí informací o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů 2016/679 

7. Souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů k žádosti o přidělení bytu v domech 

s pečovatelskou službou města Milevska 

8. Kopie rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (byl-li tento příspěvek přiznán) 

 

 

 

http://www.milevsko-mesto.cz/


Příloha č. 1: 

 

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města 

Milevska a ke vhodnosti přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou 

 
Žadatel: 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………................................... 

Datum narození: …………………………………………………………………………................................... 

Trvalý pobyt: …………………………………………………………………………................................... 

Domy s pečovatelskou službou jsou domy s byty zvláštního určení, které jsou přidělovány osobám - zejména 

seniorům a osobám se zdravotním omezením, které jsou schopny samostatného bydlení (i s dopomocí). 

V domech s pečovatelskou službou je poskytována pečovatelská služba, která je osobě nápomocna např. při 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a domácnost.    

Osobám, které nejsou schopny samostatného bydlení, a jejichž situace vyžaduje komplexní a celodenní 

pomoc jiné fyzické osoby, se doporučuje využití pobytové sociální služby, např. domovy pro seniory. 

 

Výňatek z Pravidel přidělování bytů pro seniory a osoby se zdravotním omezením v domech s pečovatelskou 

službou města Milevska (dále jen „Pravidla“):  

 
Byt v domě s pečovatelskou službou nemůže být přidělen osobě trvale upoutané na lůžko, osobě neschopné samostatného 

pohybu, osobě zcela neschopné sama sebe obsloužit, osobě vyžadující celodenní ošetřovatelskou péči, osobě trpící akutní 

nebo nestabilní duševní nemocí nebo závažnou mentální poruchou, jejíž projevy by mohly narušit kolektivní soužití, a osobě 

závislé na alkoholu nebo jiných návykových látkách (vyjma nikotinu). 

 

I. Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele: 

Žádáme ošetřujícího lékaře o vyplnění tohoto stručného vyjádření týkajícího se zdravotního stavu žadatele  

o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města Milevska. Zároveň žádáme, aby k tomuto vyjádření nebyly 

přikládány výpisy ze zdravotní dokumentace, propouštěcí zprávy z nemocnic a jiné podobné dokumenty, neboť tyto 

nejsme oprávněni shromažďovat. 

 

Vámi zvolenou variantu zakroužkujte! 

 

Je schopen chůze bez cizí pomoci    ANO  NE  S DOPOMOCÍ  
                                                                                                                                            (hůl, chodítko apod.)                      

Je upoután TRVALE - PŘEVÁŽNĚ*) na lůžko  ANO  NE 

Je schopen sám sebe obsloužit    ANO  NE            POUZE ČÁSTEČNĚ 

Vyžaduje celodenní ošetřovatelskou péči   ANO  NE 

Akutní nebo nestabilní duševní nemoc nebo  

závažná mentální porucha, jejíž projevy by mohly 

narušit kolektivní soužití     ANO  NE 

 

Závislost na alkoholu nebo jiných návykových 

látkách (vyjma nikotinu)     ANO  NE 

 

(v případě, že zvolíte možnost ANO, žádáme o upřesnění, zda se jedná o akutní závislost nebo závislost v anamnéze) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*) nehodící se škrtněte 

 



II. Vyjádření lékaře ke vhodnosti přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou: 

S ohledem na zdravotní stav žadatele a dále s ohledem na výše uvedené ustanovení Pravidel považuji přidělení bytu 

žadateli za 

 

    VHODNÉ                            NEVHODNÉ 

 

Vámi zvolenou variantu zakroužkujte! 

 

 

 

 

Datum, razítko a podpis ošetřujícího lékaře:   ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: 

 

Vyjádření poskytovatele sociálních služeb 
 

 

 

Jméno a příjmení klienta: ......................................................................................................................................... 

 

Datum narození: ................................................ 

 

Trvalý pobyt: ............................................................................................................................................................. 

 

 

 

Údaje týkající se poskytovatele sociálních služeb a jeho vyjádření: 

 

Název poskytovatele: ................................................................................................................................................ 

 

Sídlo nebo adresa poskytovatele: ............................................................................................................................. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Datum, od kterého jsou sociální služby poskytovány: ............................................................................................ 

 

 

Uveďte, jak často (počet dnů v týdnu) a v jakém rozsahu klient sociální služby využívá. Využívané sociální 

služby (včetně jednotlivých úkonů) specifikujte. 

 

....................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

V ................................   dne................................                                              razítko a podpis poskytovatele 

 
 

 

 



Příloha č. 3: 

 

Poučení žadatele o Pravidlech přidělování bytů pro seniory a osoby se zdravotním omezením 

v domech s pečovatelskou službou města Milevska  

 
Žádosti o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města Milevska (dále jen „žádost“) jsou zařazovány do 

pořadníku žadatelů o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města Milevska (dále jen „pořadník“), který 

sestavuje a aktualizuje Sociální komise Rady města Milevska na základě následujících hodnotících kritérií:  

- stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (příspěvek na péči), rozsah využití sociálních služeb, bytové 

podmínky, trvalý pobyt, doba od podání žádosti. 

 

Uvedený pořadník slouží jako podklad pro rozhodování Rady města Milevska při přidělování bytů v domech 

s pečovatelskou službou a je veřejně přístupný na odboru sociálních věcí a na webových stránkách města Milevska 

www.milevsko-mesto.cz. 

Žadatel je povinen jedenkrát ročně svoji žádost písemně aktualizovat. Písemnou aktualizaci žádosti (na 

předepsaném formuláři) je třeba doručit na Městský úřad Milevsko, odbor sociálních věcí, a to vždy v průběhu 

měsíce července každého kalendářního roku, poprvé v následujícím kalendářním roce po podání žádosti.  

Změny týkající se přiznaného stupně invalidity, stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, rozsahu 

využívání sociálních služeb, trvalého pobytu, bytových podmínek a případného vzniku nesplaceného 

závazku vůči městu je žadatel povinen oznámit odboru sociálních věcí nejpozději do 15 kalendářních dnů 

ode dne, kdy k uvedené změně došlo.   

Žadatel je dále povinen umožnit sociálním pracovníkům odboru sociálních věcí provedení sociální šetření v místě 

svého skutečného pobytu za účelem zjištění soběstačnosti. Na návrh sociální komise je žadatel povinen doložit 

aktuální vyjádření ošetřujícího lékaře o svém zdravotním stavu.  

Při uzavření smlouvy o nájmu bytu nájemce určí osobu (případně registrovaného poskytovatele sociálních služeb), 

která mu bude poskytovat podle aktuální potřeby pomoc, podporu a péči takovým způsobem a v takovém rozsahu, 

aby nájemce mohl samostatně bydlet a byt užívat řádně v souladu se smlouvou o nájmu bytu.   

 

Důvody pro vyřazení žádosti z  pořadníku: 

1. Úmrtí žadatele. 

2. Vlastní žádost žadatele. 

3. Žadatel uvedl do žádosti nebo jejích příloh nepravdivé skutečnosti. 

4. Žadatel neumožní provedení sociálního šetření podle čl. VI. Pravidel nebo nedoloží aktuální vyjádření 

ošetřujícího lékaře o svém zdravotním stavu podle čl. VI. Pravidel. 

5. Žadatel neprovede aktualizaci žádosti podle čl. VI. Pravidel ani v termínu 30 dnů po písemném upozornění. 

6. Žadatel dvakrát odmítne nabídnutou možnost přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou (před 

projednáním v radě města) nebo jedenkrát již schválené přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou (po 

projednání v radě města). 

7. Žadateli vzniknou nesplacené závazky vůči městu. To neplatí v případě, že se žadatel snaží své závazky 

aktivně řešit. Před vlastním přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou musí být závazky vůči městu 

vyrovnány. Do doby vyrovnání závazků vůči městu nebude žadatel s nabídkou přidělení bytu v domě 

s pečovatelskou službou oslovován. 

8. Žadatel požádal o výmaz osobních údajů nezbytných pro vyřízení žádosti o přidělení bytu v domech 

s pečovatelskou službou města Milevska.  

9. Žadatel přestane být osobou, které jsou v souladu se čl. II. Pravidel byty v domech s pečovatelskou službou 

přidělovány nebo se stane osobou, které nemůže být byt v domě s pečovatelskou službou v souladu se čl. II. 

Pravidel přidělen. 

 

Pokud dojde k vyřazení žádosti z pořadníku, může být nová žádost zařazena do pořadníku nejdříve po uplynutí 

jednoho roku od vyřazení předchozí žádosti. Dřívější zařazení žádosti do pořadníku může schválit Sociální komise 

Rady města Milevska, a to v odůvodněných případech na písemnou žádost žadatele. 

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a s výše uvedeným seznámen/a. 

 

 

V …………............................ dne ………………………..                          ______________________________ 

                                                                                                                                          podpis žadatele                                                                                    



Příloha č. 4: 

 

 

 

Prohlášení o bezdlužnosti 
 

 

Prohlašuji, že nemám nesplacené závazky vůči městu Milevsku. Beru na vědomí, že v případě existence 

nesplacených závazků vůči městu Milevsku rozhodne o zařazení/nezařazení žádosti do pořadníku Sociální komise 

Rady města Milevska, a to na základě individuálního posouzení situace (aktivní splácení závazků, výše závazků 

apod.).   

V případě vzniku nesplacených závazků vůči městu Milevsku v době po zařazení žádosti do pořadníku se 

postupuje v souladu s čl. IV. bod 7 Pravidel. 

 

 

 

V ………………………………. dne…………............................... 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            _______________________________________ 

                                                                                                                       podpis žadatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5: 

 

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem zajištění agendy přidělování bytů v domech s pečovatelskou 

službou 

 

Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt 

údajů, poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními 

předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze Vaše osobní údaje popsané v bodě 2, které nezbytně 

potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních 

údajů se můžete obracet přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů Bc. Michaelu Hrnečkovou 

prostřednictvím e-mailu poverenec@sdruzeni-milevsko.cz nebo telefonní linky +420 383 809 092. 

1. Proč údaje potřebujeme      

Oznamujeme Vám, že Vaše osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme za účelem zajištění agendy 

přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou.  

Zpracování Vašich osobních údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

2016/679 (GDPR) nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce osobních údajů podle Pravidel pronajímání 

bytů pro seniory a osoby se zdravotním omezením v domech s pečovatelskou službou města Milevska schválených 

usnesením Rady města Milevska č. 485/15. Zvláštní kategorii osobních údajů zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 

písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR) na základě Vámi uděleného 

výslovného souhlasu. 

2. Jaké údaje potřebujeme       

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů: 

 

a) osobní údaje zpracovávané pro účely oprávněných zájmů: 

 

• adresní a identifikační osobní údaje – zejména jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, 

bydliště, telefonní číslo, podpis, 

• popisné osobní údaje – zejména druh dávky důchodového pojištění, stupeň přiznaného příspěvku na péči, 

informace o využití sociálních služeb, informace o bezdlužnosti vůči městu. 

 

b) osobní údaje zpracovávané na základě výslovného souhlasu: 

 

• zvláštní kategorie osobních údajů – zejména informace o zdravotním stavu (schopnost chůze bez cizí 

pomoci, upoutání na lůžko, schopnost sebeobsluhy, potřeba celodenní ošetřovatelské péče, informace o 

případné duševní poruše, závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách). 

3. Jak s údaji pracujeme 

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických 

informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme 

nastavené bezpečnostní mechanismy zahrnující technická, organizační a personální opatření. 

Vaše osobní údaje poskytnuté za účelem zajištění agendy přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou jsou 

zpracovávány odborem sociálních věcí Městského úřadu Milevsko. Vzdálené zpracování a ukládání dat se 

neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice. 

 

Vaše zpracované osobní údaje předáváme následujícím příjemcům: 

• Veřejnost prostřednictvím webových stránek města Milevska a nástěnky umístěné na odboru sociálních 

věcí (pouze jméno a příjmení) - v rámci zveřejnění pořadníku žadatelů o přidělení bytu v domech 

s pečovatelskou službou města Milevska  

• Sociální komise Rady města Milevska (za účelem posouzení žádosti a jejího zařazení do pořadníku žadatelů 

o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou) 

• Rada města Milevska (za účelem přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou) 

mailto:poverenec@sdruzeni-milevsko.cz


• Odbor investic a správy majetku Městského úřadu Milevsko (za účelem uzavření nájemní smlouvy a vydání 

doporučení k jejímu uzavření – pouze jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, stupeň 

přiznaného příspěvku na péči a informace o využití sociálních služeb) 

• Obecní úřady podle místa faktického bydliště žadatele (za účelem provedení sociálního šetření v případě, že 

je jeho provedení vyhodnoceno jako nezbytné – pouze jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého 

pobytu a faktického bydliště). 

 

Kromě uvedených příjemců mohou přístup k Vašim osobním údajům získat v souladu s právními předpisy pouze 

orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany nemají k Vašim osobním údajům přístup. 

4. Jak dlouho údaje držíme 

Podle nastavených vnitřních zásad a v souladu s právními požadavky budou dokumenty obsahující Vaše osobní 

údaje uloženy u správce po dobu evidence žádosti o přidělení bytu a následně budou uchovávány po dobu 

stanovenou skartačním plánem. Po uplynutí skartační doby 5 let budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na 

všech nosičích nevratně zničeny. 

5. Jaká jsou Vaše práva 

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, má právo získat přístup ke svým osobním údajům a požadovat 

informace o jejich zpracování. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných osobních 

údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nákladů nebo odmítnout žádosti vyhovět. 

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho 

soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše 

osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení. Za účelem odstranění takto vzniklého 

stavu máte v případě osobních údajů zpracovávaných za účelem oprávněných zájmů správce osobních údajů právo 

na opravu osobních údajů, právo na jejich výmaz, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo vznést 

námitku proti jejich zpracování a právo nebýt podroben automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně 

profilování. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě Vámi uděleného výslovného souhlasu máte 

právo na opravu osobních údajů, právo na jejich výmaz, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na 

jejich přenositelnost a právo nebýt podroben automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování. 

Souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů máte právo kdykoliv písemně odvolat, aniž by tím byla 

dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím podatelny městského úřadu. Po předepsané identifikaci 

žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem 

stanovené lhůtě.  

V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní 

údaje, kontaktujte, prosím, pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu poverenec@sdruzeni-

milevsko.cz nebo písemně na adrese Svazek obcí Milevska, Husovo náměstí 391, 399 01 Milevsko. Vaším 

podnětem se budeme zabývat a budeme s Vámi spolupracovat na jeho vyřešení.  

Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, máte právo 

podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 
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Příloha č. 6: 

 

Poskytnutí informací o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 Obecného nařízení  

o ochraně osobních údajů 2016/679 

 
Identifikační údaje subjektu osobních údajů:  

 

Jméno a příjmení:  
Datum narození:  
Trvalé bydliště:   

 

Svým podpisem potvrzuji, že mi byly poskytnuty informace o zpracování mých osobních údajů ve smyslu čl. 13 

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. 

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem zajištění agendy přidělování bytů v domech s pečovatelskou 

službou je přílohou žádosti o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města Milevska. Dále je k dispozici 

na webových stránkách města www.milevsko-mesto.cz v sekci Městský úřad, struktura úřadu, odbor sociálních 

věcí a rovněž na nástěnce odboru sociálních věcí.   

 

 

 

 

V ……………………….  dne ……………………….                      ……………………………………….. 

                                                                                                                                     podpis  
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Příloha č. 7: 

 

 

Souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů 

 k žádosti o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města Milevska  

(dále jen „DPS“) 
 

Identifikační údaje subjektu osobních údajů (žadatele o přidělení bytu v DPS):  

 

Jméno a příjmení:  
Datum narození:  
Trvalé bydliště:   
 

 

Za účelem posouzení žádosti o přidělení bytu v DPS a jejího zařazení do pořadníku žadatelů  

o přidělení bytu v DPS uděluji výslovný souhlas se zpracováním údajů o mém zdravotním stavu v následujícím 

rozsahu: 

 

 

• schopnost chůze bez cizí pomoci, 

• upoutání na lůžko, 

• schopnost sebeobsluhy, 

• potřeba celodenní ošetřovatelské péče, 

• informace o případné duševní poruše, 

• závislost na alkoholu a jiných návykových látkách 

 

 

 
ANO                NE 

 
 

   Vámi zvolenou variantu zakroužkujte!  

 

 

 

 

 

Tento souhlas je udělován správci údajů městu Milevsku, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, IČ: 00249831, 

v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. 

Jsem si vědom/a, že mohu svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování 

založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.  

 

 

 

 

 

 

 

V ………………………….  dne ……………………….                      ………………………………………. 

                                                                                                                                         podpis  

 

 

 

 


