
CENTROM RDV z. s. 
Sirotčí 45a, 703 00 Ostrava Vítkovice, IČ 039 83 404 

 
ŽÁDOST O SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 

 
Údaje o žadateli 
 

Jméno a příjmení  
Datum narození  
Rodné číslo  
Trvalé bydliště  
Faktické bydliště  
Telefon (příp. email)  

 
Údaje o dospělých osobách, kteří v bytě budou bydlet společně se žadatelem 
 

Osoba 1.  Osoba 2. 
é   ří í 

  
  

   
  

 
   

 
Jméno a 
příjmení 

 Jméno a příjmení  

Datum narození  Datum narození  
Rodné číslo  Rodné číslo  
Vztah k žadateli  Vztah k žadateli  
Trvalé bydliště  Trvalé bydliště  

Fakt.bydliště  Fakt.bydliště  
 

Osoba 3.  Osoba 4. 
é   říj í 

  
  

   
  

 
   

 
Jméno a 
příjmení 

 Jméno a příjmení  

Datum narození  Datum narození  
Rodné číslo  Rodné číslo  
Vztah k žadateli  Vztah k žadateli  
Trvalé bydliště  Trvalé bydliště  

Fakt.bydliště  Fakt.bydliště  
 
Údaje o dětech žadatele 
 

Jméno a příjmení Datum narození Rodné číslo (jen u dítěte staršího 18 let) 
   
   
   
   
   
   

 



Pobočka: Trnkovecká 246/85, 716 00 Ostrava – Radvanice 
Úřední hodiny: PO a ST od 8.00 – 12.00 a 12.30 – 15.00 

 

Rozpis všech příjmů 
(dávky, ÚP, RP, mzda, 

atd...) 

 
 

Dávková prac. ÚP 
 

Soc. pracovník/ce 
 

 
 

• Žadatel tímto prohlašuje, že všechny údaje a informace (viz. příloha - tabulka), které sdělil pracovníkovi 

sociálního bydlení jsou pravdivé a úplné s tím, že žadatel si je vědom všech případných právních následků 

nepravdivě poskytnutých informací.  

• Žadatel dále ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů uděluje výslovný souhlas, aby si organizace CENTROM 

RDV z. s. vyžádala od předchozích pronajímatelů bytů, zaměstnavatelů, státních orgánů, popř. i jiných subjektů 

údaje týkající se jeho osoby, a to za účelem ověření pravdivosti jím poskytnutých údajů. 

• Žadatel bere na vědomí, že je při podpisu smlouvy o podnájmu povinen zaplatit první splátku jistotu ve výši 

1.000,-Kč (dále pak plnit dle splátkového kalendáře jistoty).  

 

• Žadatel souhlasí dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů a obecného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) se zpracováním osobních údajů týkajících se žádosti o 
pronájem sociálního bytu za podmínek dále uvedených, které pravdivě poskytl(a) společnosti CENTROM RDV 
z.s., se sídlem Sirotčí 765/45A, 703 00 Ostrava – Vítkovice. 

• Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména jejich shromažďování a uchovávání. 
• CENTROM RDV z.s. bude zpracovávat nezbytné osobní údaje všech členů domácnosti, které žadatel uvede a 

jejichž údaje doloží. Konkrétně se jedná o: 
 Jméno a příjmení 
 Datum narození 
 Rodné číslo 
 Trvalé bydliště 
 Kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon) 
 Příjmy  
 Bezdlužnost na energiích 
 Případně další požadované dokumenty dle individuální situace žadatele  

 

• Osobní údaje jsou zpracovány za účelem posouzení žádosti o byt, vykazování údajů v rámci realizovaných 
projektů a pro zpracování statistických údajů o poskytování sociálních bydlení.  

• K osobním údajům mají přístup všichni pracovníci sociálního bydlení, kteří přijímají žádosti o byt nebo se 
spolupodílejí na schvalovacím procesu. Z kontrolních a odborných důvodů má k těmto údajům také přístup 
statutární zástupce CENTROM RDV z.s. Všichni tito pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, a to i po skončení 
pracovního poměru a jsou poučeni o nakládání s osobními údaji. 

• CENTROM RDV z.s. zpracovává uvedené osobní údaje po celou dobu pobytu klienta v sociálním bytě a dále po 
dobu 10-ti let od ukončení spolupráce.   



Pobočka: Trnkovecká 246/85, 716 00 Ostrava – Radvanice 
Úřední hodiny: PO a ST od 8.00 – 12.00 a 12.30 – 15.00 

 

• CENTROM RDV z.s. je ze zákona povinna přijmout taková opatření, která zamezí neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 

• Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováváním osobních údajů je možné kdykoliv písemně 
odvolat. 

 

Prohlašuji, že jsem byl(a) srozumitelně seznámen(a) s výše uvedeným poučením a souhlasím se zpracováním 
osobních údajů, které jsem poskytl/(a) pracovníkům sociálního bydlení. 

 

 
 
 
 
 
V Ostravě, dne ..................................  
 
 

Podpis žadatele: ..................................................................  
 
 
Žádost zpracoval (za RDV):  


