ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, BYTOVÝ ODBOR, BUDÍNSKÁ 2, 627 00 BRNO
PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽSKÁ 3, BRNO
místo pro podací razítko
podatelna ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, Brno

Oznámení změn údajů
v žádosti o byt
Žadatel:
Jméno, příjmení: ..................................................................................

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

Trvalý pobyt dle OP: ..................................................................................................................................................

Prohlašuji, že v údajích o žadateli došlo ke změně:

x - označte křížkem požadovanou změnu

 Nový údaj 

Příjmení
Původní příjmení:
Trvalý pobyt (vč. PSČ)
Korespondenční adresa (vč. PSČ)
telefon, mobil:
Kontaktní údaje
e-mail:
Jméno manžela(ky) / reg. partnera(ky)

datum nar.:

Rodinný stav
datum nar.:
Jméno narozeného dítěte
datum nar.:
Zaměstnavatel
Adresa - místo výkonu zaměstnání
Zaměstnán jako (funkce)

Přiznání starobního důchodu

ano / ne

Jsem poživatelem starobního důchodu od roku:

Žádost o byt podána pouze v MČ Brno-Slatina

ano / ne

Pokud podána i jinde, kde:

Žádám o byt

byt svěřený do správy MČ / sociální ve m. Brně / oba typy bytů

 Má-li žadatel o byt hlášen trvalý pobyt na úřední adrese Husova 5 v Brně, je v jeho zájmu doložit na
bytový odbor ÚMČ užívání bytu nebo domu na adrese ve městě Brně (např. nájemní smlouvou).

 Bližší informace k žádosti o sociální byt ve městě Brně Vám poskytnou pracovníci bytového odboru ÚMČ.

V........................... dne:...............................

....................................................
podpis žadatele

Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a beru na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů je důvodem
k vyřazení mé žádosti z evidence žadatelů o pronájem bytu.
Dávám tímto svůj dobrovolný souhlas k tomu, aby Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina
zpracovávala veškerá osobní data uvedená v tomto tiskopise pro účely pronájmu bytu, uzavření nájemní
smlouvy a jejich evidenci včetně projednávání a uvedení veškerých osobních dat (jméno, příjmení, datum
narození, bydliště, apod.) v příslušných orgánech, jejich zápisech a usneseních. Data uvedená v tomto tiskopise
jsou zpracovávána bytovým odborem Úřadu městské části Brno-Slatina.
Žadatel má, jako subjekt údajů, právo přístupu k osobním údajům a právo obracet se na Úřad pro ochranu
osobních údajů v případě porušení zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.
S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.

V........................... dne:...............................

....................................................
podpis žadatele

