Mestský úrad
Hviezdoslavova 268/32, 05921 Svit
Reg. zn: ..........................................

A: ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU
Meno a priezvisko žiadateľa:

Dátum narodenia:

Rodné priezvisko žiadateľa:
Trvalý pobyt:
Korešpondenčná adresa - súčasný pobyt (ak sa súčasné bydlisko líši od trvalého pobytu):
Rodinný stav:

Telefónne číslo:

e-mailová adresa:

Zamestnávateľ:

Povolanie:

Meno a priezvisko manžela/ky (druha/družky):
Dátum narodenia:
Rodné priezvisko manžela/ky (druha/družky):
Zamestnávateľ:

Povolanie:

Žiadam o pridelenie bytu *garzónka *1-izbový

*

2-izbový

*

3-izbový ................................
uviesť alternatívu

Žiadam o pridelenie bytu pre ................. osoby / osôb
Odôvodnenie žiadosti (pravdivo popíšte Vašu bytovú situáciu a súčasné bytové pomery –
prečo žiadate o pridelenie bytu, u koho bývate a pod.)

nehodiace sa preškrtnite!

*

V....................................... dňa: ..............................
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.............................................
Podpis žiadateľa

Mestský úrad
Hviezdoslavova 268/32, 05921 Svit
Reg. zn: ..........................................

B: DOTAZNÍK ŽIADATEĽA O PRIDELENIE BYTU
Meno a priezvisko žiadateľa:

Dátum narodenia:

Trvalý pobyt:
Korešpondenčná adresa:
Rodinný stav:

Telefónne číslo:

Zamestnávateľ:

e-mailová adresa:
Povolanie:

Menný zoznam všetkých budúcich užívateľov bytu po pridelení
(osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za účelom pridelenia nájomného bytu)
Meno a priezvisko
Dátum
Zamestnávateľ
Príbuzenský
a rodné priezvisko
narodenia
(škola)
pomer
(uviesť aj deti)
k žiadateľovi

(ak tabuľka nepostačuje, doplňte menný zoznam na osobitnom priloženom papieri!)
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Mestský úrad
Hviezdoslavova 268/32, 05921 Svit
Reg. zn: ..........................................
Súčasné bytové pomery žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
V čase podania žiadosti bývam:
u rodičov / príbuzných na adrese: ..............................................................................................

*

v podnájme na adrese: ...............................................................................................................

*

iné (uviesť, napr. ubytovacie zariadenie): .................................................................................
Bytové pomery u koho bývam:
*

dom / byt

*

celkový počet izieb ..........

z toho užívaných žiadateľom ..........

V DOTERAJŠOM BYTE / DOME BÝVAJÚ NASLEDOVNÍ PRÍSLUŠNÍCI RODINY

Dátum narodenia

Meno a priezvisko

Vzťah k žiadateľovi

(ak tabuľka nepostačuje, doplňte menný zoznam na osobitnom priloženom papieri!)
*
nehodiace sa preškrtnite!
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Mestský úrad
Hviezdoslavova 268/32, 05921 Svit

Reg. zn: ..........................................
Vlastníctvo nehnuteľnosti a ostatné bytové pomery žiadateľa a osôb s ním bývajúcich,
ktorých príjmy sa spoločne posudzujú
Zakrúžkujte!
V čase podania žiadosti
1. Som vlastník bytu v bytovom dome

áno / nie

2. Som podielový spoluvlastník bytu v byt. dome s výškou podielu ½ a viac

áno / nie

3. Som bezpodielový spoluvlastník bytu v bytovom dome

áno / nie

4. Som vlastník rodinného domu

áno / nie

5. Som podielový spoluvlastník rodinného domu s výškou podielu ½ a viac

áno / nie

6. Som bezpodielový spoluvlastník rodinného domu

áno / nie

7. Som členom bytového družstva na základe nájomnej zmluvy na byt

áno / nie

8. Som nájomcom obytnej miestnosti v ubytovacom zariadení

áno / nie

9. Som stavebníkom rodinného domu na základe stavebného povolenia

áno / nie

10. Vlastním stavebný pozemok

áno / nie

11. Mám uzatvorenú zmluvu o výstavbe bytu

áno / nie

V čase posledných 5 rokov pred dňom podania žiadosti

Zakrúžkujte!

1. Bol som vlastník bytu v bytovom dome

áno / nie

2. Bol som podiel. spoluvlastník bytu v byt. dome s výškou podielu ½ a viac

áno / nie

3. Bol som bezpodielový spoluvlastník bytu v bytovom dome

áno / nie

4. Bol som vlastník rodinného domu

áno / nie

5. Bol som podiel. spoluvlastník rodinného domu s výškou podielu ½ a viac

áno / nie

6. Bol som bezpodielový spoluvlastník rodinného domu

áno / nie

7. Bol som členom bytového družstva na základe nájomnej zmluvy na byt

áno / nie

8. Bol som stavebníkom rodinného domu na základe stavebného povolenia

áno / nie

9. Vlastnil som stavebný pozemok

áno / nie

Iné, osobitné dôvody odôvodňujúce naliehavosť pridelenia bytu (napr. choroba, invalidita,
právoplatný rozsudok súdu o vyprataní bytu, právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej správy
o zdravotnej závadnosti bytu...)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Hviezdoslavova 268/32, 05921 Svit
Reg. zn: ..........................................

C: ZÁZNAMY MESTSKÉHO ÚRADU
Poplatky po lehote splatnosti žiadateľ:
- Nedoplatok za komunálny odpad

*

má / nemá

- Daňové nedoplatky

*

Správne konanie voči žiadateľovi:

*

má / nemá
áno / nie

..............................................
dátum

............................................................
pečiatka a podpis

nehodiace sa preškrtnite!
Potvrdenie o trvalom pobyte:

*

Týmto potvrdzujeme, že ................................................................................. je v meste (obci)
prihlásený na trvalý pobyt od ................................... .

..............................................
dátum

............................................................
pečiatka a podpis

(vyplniť na príslušnom oddelení mestského (obecného) úradu
(prechodného) bydliska žiadateľa)!

v mieste trvalého

D: ČESTNÉ PREHLÁSENIE ŽIADATEĽA
Čestne prehlasujem, že údaje, ktoré som uviedol v žiadosti a dotazníku sú pravdivé. Som si
vedomý /á/ právnych následkov, ktoré by nastali z dôvodu nepravdivosti tohto môjho
čestného prehlásenia v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v zmysle
neskorších zmien a predpisov, ako aj následkov vedúcich k vyradeniu mojej žiadosti z
evidencie žiadateľov o pridelenie bytu.

........................................................................
Dátum a podpis
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Mestský úrad
Hviezdoslavova 268/32, 05921 Svit
Reg. zn: ..........................................

E: ZOZNAM PRÍLOH DOTAZNÍKA
Príloha č. 1 (ak ste bol /a/ zamestnaný /á/)
a) potvrdenie príjmu zo závislej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a prvé
tri mesiace súčasného kalendárneho roka od zamestnávateľa, vrátane daňového
bonusu a zamestnaneckej prémie (od všetkých spoločne posudzovaných zárobkovo
činných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti)
b) ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej
činnosti a daňový bonus, zamestnaneckú prémiu za predchádzajúci kalendárny
rok (vystaví Vám ho zamestnávateľ)
Príloha č. 2 (ak ste za predchádzajúci kalendárny rok podával daňové priznanie k dani
z príjmov FO)
- potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za
predchádzajúci kalendárny rok a výpis z daňového priznania k dani z príjmov
FO
Príloha č. 3 iný príjem, ktorý sa taktiež započítava do súm životného minima
a) potvrdenie o invalidnom dôchodku,
b) potvrdenie o starobnom dôchodku,
c) potvrdenie o sirotskom dôchodku,
d) potvrdenie o vdovskom alebo vdoveckom dôchodku,
e) potvrdenie o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi,
f) potvrdenie o poberaní dávky v nezamestnanosti,
g) potvrdenie o peňažnom príspevku na opatrovanie,
h) potvrdenie o poberaní materského,
i) potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku,
j) potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa,
k) ak je žiadateľ rozvedený, kópia právoplatného rozhodnutia súdu o rozvode
manželstva
l) potvrdenie o poberaní výživného (manželského, príspevku na výživu rozvedeného
manžela, príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydanej matke,
výživné na deti),
m) potvrdenie o poberaní opakovaných štátnych sociálnych dávok – náhradná
starostlivosť,
n) potvrdenie o náhrade príjmu od zamestnávateľa poskytnutých v nemoci a o výške
nemocenských dávok
Príloha č. 4 (ak Vaše dieťa navštevuje školu)
- potvrdenie o návšteve školy

Príloha č. 5 (ak ste občan s trvalým pobytom mimo mesta Svit a pracujete u zamestnávateľa
v okrese Poprad mimo mesta Svit)
- kópia pracovnej zmluvy
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Hviezdoslavova 268/32, 05921 Svit
Reg. zn: ..........................................

F: PODMIENKY PRENAJATIA BYTU
Mesto Svit prenajme byt žiadateľovi za podmienok:
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)

j)

k)
l)
m)

je fyzickou osobou s trvalým pobytom v meste Svit, resp. pracuje u zamestnávateľa so sídlom v meste
Svit,
je fyzickou osobou s trvalým pobytom mimo mesta Svit a zároveň je zamestnaný u zamestnávateľa so
sídlom v okrese Poprad (mimo mesta Svit) na dobu neurčitú,
je fyzickou osobou, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne podľa § 3 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o životnom minime“),
neprevyšuje trojnásobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho
roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Pritom mesačný
príjem sa vypočíta z príjmu podľa § 4 zákona o životnom minime ako podiel toho príjmu a príslušného
počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal alebo
je fyzickou osobou, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne podľa § 3 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o životnom minime“),
neprevyšuje štvornásobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho
roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Pritom mesačný
príjem sa vypočíta z príjmu podľa § 4 zákona o životnom minime ako podiel toho príjmu a príslušného
počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal, ak
1. členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne
a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov
mesta,
je fyzickou osobou, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska
starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov,
je fyzickou osobou žijúcou v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa
osobitného predpisu,
nájomná zmluva sa s nájomcom uzatvorí na dobu, ktorá neprevýši tri roky s výnimkou, ak nájomcom
je fyzická osoba podľa písm. c) bod 1. alebo fyzická osoba podľa písm. e), ktorých doba nájmu
neprevýši desať rokov,
nájomná zmluva na užívanie bytu, ktorý spĺňa podmienky pre užívanie bytu osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu, sa uzatvorí len s občanom so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe
zákona 443/2010 Z.z. a ak nemá žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy od takejto osoby, uzatvorí sa
nájomná zmluva na takýto byt aj s inou osobou, a to na dobu, ktorá neprevýši jeden rok,
v zmluve o nájme sa upraví právo na opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu pri dodržaní
podmienok uvedených v zmluve o nájme nasledovne:
1. príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne vypočítaný
v zmysle písm. b) neprevyšuje triapolnásobok životného minima,
2. príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne vypočítaný
v zmysle písm. c) neprevyšuje štyriapolnásobok životného minima,
zaplatenie finančnej zábezpeky za užívanie bytu je vo výške šesťmesačného nájomného, pričom
lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred
podpísaním nájomnej zmluvy,
od nájomcu v súvislosti uzatvorením nájomnej zmluvy sa nebude požadovať finančné plnenia, ktoré
priamo nesúvisia s užívaním bytu,
zachová sa nájomný charakter bytov po dobu najmenej 20 rokov,
minimálny mesačný príjem žiadateľa a osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne
podľa § 3 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o životnom minime“), je vo výške mesačného
nájomného, úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu a jedného násobku životného
minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu
a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu podľa § 4
zákona o životnom minime ako podiel toho príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa
príjem poberal,
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Reg. zn: ..........................................
n) uchádzač o pridelenie nájomného bytu a osoby uvedené v nájomnej zmluve, ktorí nemajú trvalý pobyt
v meste Svit, sú povinní najneskôr pri podpísaní nájomnej zmluvy nahlásiť sa na trvalý pobyt do
nájomného bytu v súlade so zákonom č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri
obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

G: POUČENIE
Upozornenie:
Žiadame Vás o odpoveď na všetky otázky, resp. o vyplnenie všetkých častí dotazníka, aj
v prípade zápornej odpovede!
Všetky údaje v dotazníku je žiadateľ povinný vyplniť pravdivo, v prípade zistenia
nepravdivosti údajov v dotazníku, resp. ich neaktuálnosti, bude žiadosť o pridelenie bytu
vyradená z evidencie. Ak sa počas evidovania žiadosti o pridelenie bytu zmenia údaje
uvádzané v dotazníku, je žiadateľ povinný obratom, najneskôr do 15 dní nahlásiť zmeny na
MsÚ vo Svite písomnou formou!
V prípade, že dotazník spolu s prílohami nebude v stanovenom čase doručený, resp.
doručený bez vyplnenia všetkých požadovaných údajov a príloh, nebude ho možné na účely
žiadosti o pridelenie nájomného bytu v meste Svit použiť, preto sa bude považovať za
nedoručený a žiadosť bude z evidencie vyradená.
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H: SÚHLAS NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Údaje o Poskytovateľovi:
Osobné údaje Poskytovateľa: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
korešpondenčná adresa súčasného pobytu mimo trvalý pobyt, tel. č., e-mailová adresa, zamestnávateľ
(škola), povolanie, titul, meno, priezvisko a dátum narodenia osôb, s ktorými žiadateľ a spoločne
posudzované osoby v čase podania žiadosti býva, informácia o vlastníctve nehnuteľnosti na bývanie,
príslušné potvrdenie o trvalom pobyte a potvrdenie o príp. nedoplatkoch na daniach z nehnuteľnosti a TKO
z miesta trvalého pobytu, potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti vrátane daňového bonusu a ročného
zúčtovania preddavkov na daň a ostatných príjmoch započítavaných do súm životného minima v zmysle § 4
zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 22
zákona č. 443/2010 Z.z., potvrdenie o evidencii žiadateľa na ÚPSVaR, právoplatné rozhodnutie súdu
o rozvode manželstva žiadateľa s rozhodnutím o poberaní výživného, potvrdenie o návšteve školy, kópia
pracovnej zmluvy, potvrdenie o zdravotnom postihnutí žiadateľa, spoločne posudzovanej osoby podľa
zoznamu v prílohe č. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. za účelom pridelenia bezbariérového bytu v súlade s § 12
ods. 2 písm. a) a § 22 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z.z.
Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje:

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

Mesto Svit,
Hviezdoslavova 268/32,
052 7875 111,
msu@svit.sk
zodpovedna.osoba@svit.sk

Účel spracovania:
evidencia žiadateľov o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve Mesta Svit v zmysle
zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, pridelenie nájomného bytu
uzavretím nájomnej zmluvy
áno / nie *
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: prevádzkovateľ, BP Svit, s.r.o.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: do doby pridelenia nájomného bytu, resp. vyradenia žiadosti
o pridelenie bytu najmä z dôvodu jej neaktuálnosti, neopodstatnenosti
Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich
osobných údajov pre vyššie uvedený účel. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov.
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu
osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň
ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať
spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym
predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Práva Poskytovateľa osobných údajov:
súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať
písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa,
- Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako
aj právo na prenosnosť údajov,
- Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním
podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov
v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z.z.
–––––––––––––––––––––––
* nehodiace sa prečiarknite
-
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Poučenie o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba
má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:


účele spracúvania osobných údajov,



kategórii spracúvaných osobných údajov,



identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje
poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to
možné,



dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,



práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie
osobných údajov,



práve podať návrh na začatie konania podľa,



zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,



existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá
osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné
údaje, ktoré sa jej týkaj, ak:


osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,



dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov
vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,



dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené
dôvody na spracúvanie osobných údajov



osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:


dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,



spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,



prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo



dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo
preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na
prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
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Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej
konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania
založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak
nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad
právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel
priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ
ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne
účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných
údajov
nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou
a prevádzkovateľom.
Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané
nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti
spracovania došlo k porušeniu jej práv.
Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom
alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností
a práv ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:


bezpečnosť Slovenskej republiky,



obranu Slovenskej republiky,



verejný poriadok,



plnenie úloh na účely trestného konania,



iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky,
najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu
Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových
záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,



ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,



predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných
činnostiach,



monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej
moci,



ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,



uplatnenie právneho nároku,



hospodársku mobilizáciu.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@svit.sk
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Potvrdzujem, že pred poskytnutím osobných údajov som bol oboznámený a poučený so
svojimi právami uvedenými v § 19 až 28 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. súhlasím
so spracovaním a evidovaním osobných údajov uvedených v žiadosti a priloženom
dotazníku v informačnom systéme Mesta Svit. Súhlasím s poskytnutím osobných údajov len
za účelom posudzovania žiadosti o pridelenie bytu v príslušnej bytovej komisii a Bytovému
podniku Svit, s.r.o. za účelom uzavretia zmluvy o nájme prideleného bytu.
PODPISY DOTKNUTÝCH OSÔB
(ŽIADATEĽA A SPOLOČNE POSUDZOVANÉ OSOBY)

Dátum narodenia

Meno a priezvisko
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Podpis

