PŘIHLÁŠKA DO ELEKTRONICKÉ AUKCE č. ……./2021
o pronájem obecního bytu za smluvní nájemné
(vyplňte tiskacími písmeny)

Údaje o žadateli:
jméno: .........................................…. příjmení: ……………..……………………… titul: ……………………
datum narození: ................................ rodinný stav: ………………….…státní občanství:…………………
trvalý pobyt žadatele: …………………………………………………………..…………..od:…………………
kontaktní adresa: ………………………………….………………………………………………………………
telefon/mobil: ……………………………………………………………………………………….……………..

A.
Přihlašuji se do elektronické aukce těchto bytů:
1. adresa bytu: ………………………………………………………………………...……. číslo bytu: ………,
2. adresa bytu: ………………………………………………………………………...……. číslo bytu: ………,
3. adresa bytu: ………………………………………………………………………...……. číslo bytu: ………,
4. adresa bytu: ……………………………………………………………………………… číslo bytu: ……….

B.
Čestně prohlašuji, že:

1. (mám – nemám) .................... trvalý pobyt na území MČ Praha 2 po dobu minimálně 2 let,
2. (mám – nemám) .................... trvalý pobyt na území České republiky.
C.
Dále čestně prohlašuji, že:

1. proti mně (je vedeno – není vedeno žádné) ……………………………………. exekuční řízení,
insolvenční řízení a nebylo rozhodnuto o mém úpadku podle zvláštního zákona,

2. (mám – nemám) …………………. vůči městské části Praha 2 závazky po lhůtě splatnosti,
3. (mám – nemám) …………………. s MČ Praha 2 uzavřenou nájemní smlouvu k jinému bytu, a
to na adrese: Praha 2, ulice: ……………………………………………………………………………
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Prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami této veřejné soutěže, které jsou obsaženy v „Pravidlech
veřejné soutěže o nájem obecních bytů“ schválených usnesením Rady městské části Praha 2 č. 447
ze dne 15. 7. 2019 a jsem si vědom, že složená kauce v plné výši propadne ve prospěch MČ Praha 2
v následujících případech:
˗

vítěznému účastníkovi, který se rozhodne od podpisu nájemní smlouvy ustoupit, nebo neuzavře
nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne doručení „Vyrozumění o výsledku soutěže“, které schválila
Rada městské části Prahy 2;

˗

účastníkovi, který v přihlášce do veřejné soutěže uvede nepravdivé údaje.

Prohlašuji tímto dále, že před podpisem nájemní smlouvy (nebo současně s ním) uzavřu s městskou
částí Praha 2 Dohodu o ukončení nájmu k bytu uvedeném v bodě C. 3.
Potvrzuji, že jsem seznámen se skutečností, že jednotlivý soutěžený byt (ani dům, v kterém se tento
byt nachází) není určen k odprodeji v rámci tzv. privatizace.
Tyto skutečnosti stvrzuji svým podpisem.
Městská část Praha 2, Úřad městské části Praha 2, nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2, IČ: 00063461
je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů).
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je JUDr. Irena Princová, e-mail: dpo@praha2.cz.
Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je zpracování této žádosti o pronájem obecního
bytu. Osobní údaje budou zpracovávány do doby rozhodnutí o této žádosti, právním základem
zpracování je plnění smlouvy.
Správce zpracuje zejména tyto osobní údaje žadatele: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodinný
stav, státní občanství, trvalý pobyt a jeho délka, kontaktní adresa, telefon, a informace, zda je vedeno
proti žadateli exekuční řízení, insolvenční řízení, zda nebylo rozhodnuto o úpadku žadatele, zda má
žadatel vůči městské části Praha 2 závazky po lhůtě splatnosti, zda má žadatel s městskou částí
Praha 2 uzavřenou nájemní smlouvu k jinému bytu (v kladném případě na jaké adrese).
V rámci zpracování osobních údajů Vám náleží práva, jejichž výčet včetně způsobu jejich uplatnění
naleznete na http://urad.praha2.cz/DPO.

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

……………………………………………………..
Podpis žadatele
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