Žádost do DPS

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace,
Králova 1742, 666 01 Tišnov

Ž Á D OS T O N ÁJ E M B Y TU V D OM Ě S P EČ O V ATE L S K O U S L U ŽB O U
Za úhradu nákladů spojených s vyplněním žádosti zodpovídá žadatel

- ul. KRÁLOVA

□ 1+ kk

□ 2+ kk (pouze pro manžele/druhy)

- ul. K ČIMPERKU

□ 1+ kk

□ 2+ kk (pouze pro manžele/druhy) *

* Označte zřetelně Vámi vybranou možnost

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………..………………………………….. Titul ……..
Datum narození :

……………………………..

Adresa trvalého pobytu: ..…………………………………………………………………………………………......................
Skutečné bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………
Spojení:

pevná linka ……………………

mobil …..…………………e-mail………………………………………………

Druh důchodu: (doložte posledním platným rozhodnutím)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V současné době využívám pečovatelskou službu v domácnosti*: ANO NE
Poskytované úkony a jejich četnost: ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….……………... ……………………………………………..
Do bytu v DPS se nastěhuji* : 1. sám/sama - 2. s manželem / manželkou - 3. s druhem / družkou
Naléhavost žádosti*:
o pokud mi bude nabídnut byt v DPS, nastěhuji se okamžitě
o žádost podávám s předstihem, pro zajištění budoucnosti
o předpokládám přijetí do DPS v roce……………………………………….

Jméno a příjmení

KONTAKT NA DĚTI A BLÍZKÉ PŘÍBUZNÉ
(slouží ke komunikaci ve výjimečných a naléhavých případech)
vztah k žadateli
telefon
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DŮVODY ŽADATELE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
(V případě nedostatku místa pokračujte na volné listy, které přiložíte k žádosti)

DALŠÍ SDĚLENÍ ŽADATELE:
zde můžete uvést další údaje, které jsou podle Vás důležité pro rozhodování o přidělení bytu, včetně
Vašich případných požadavků na byt

Byl(a) jsem seznámen(a) s Pravidly k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem nebo výměnu
bytu v domech s byty zvláštního určení ve vlastnictví města Tišnova
Beru na vědomí, že jsem povinen(a) ohlásit do 30-ti dnů případné změny skutečností, které byly
uvedeny v původní žádosti.
Čestně prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.
Jsem si vědom/a, že úmyslné uvedení nepravdivého údaje může být považováno za přestupek dle
Zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Beru na vědomí, že zkreslování
údajů v této žádosti může mít za následek vyřazení žádosti z evidence žadatelů.
Osobní údaje včetně zdravotních údajů jsou sbírány a zpracovávány pro posouzení žádosti o nájem bytu
v domě s pečovatelskou službou podle Pravidel k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem
nebo výměnu bytu v domech s byty zvláštního určení ve vlastnictví města Tišnov. Kontaktní údaje
(email, telefon) slouží výhradně ke komunikaci ve výjimečných a naléhavých případech. Jedná se o
zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu Centra sociálních služeb v souladu s ustanovením čl.
6, odst. 1, písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Bezpečnost osobních údajů se řídí
vnitřní dokumentací Centra sociálních služeb. Příjemci osobních údajů jsou uvedeni v Pravidlech
k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem nebo výměnu bytu v domech s byty zvláštního
určení ve vlastnictví města Tišnov, v článku 3 Kritéria výběru žadatelů o nájem bytu. Centrum sociálních
služeb nemá v úmyslu předat osobní údaje do zahraničí. Žádost je uchovávána v Centru sociálních
služeb po dobu zapsání na seznamu žadatelů. Žadatel jako subjekt údajů má možnost uplatnit u Centra
sociálních služeb svá práva dle příslušných zákonných ustanovení (jedná se o právo požadovat přístup
ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování,
právo na přenositelnost osobních údajů, právo podat proti správci stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.) Žadatel má právo vznést u správce údajů písemnou námitku proti zpracování údajů na
základě oprávněného zájmu Centra sociálních služeb

V……..…………………………..dne………………. Podpis žadatele …………………………………..
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Potvrzení bezdlužnosti vůči obci
Potvrzujeme, že
pan/paní…………………………………………………………………………………….., trvale
bytem …………………………………………………………………………………………………..
nemá k dnešnímu dni vůči obci …………………………………….. žádné finanční závazky

Datum

Razítko a podpis

Přílohy žádosti:
Kopie důchodového výměru (doklad o tom, žadatel splňuje podmínku Čl. 2 odst. 2 Pravidel
k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem nebo výměnu bytu v domech s byty
zvláštního určení ve vlastnictví města Tišnova
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele (vyžádejte u svého obvodního lékaře,
posuzuje lékařka DPS)
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