
Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

Mikulov 

 

 

Příjmení a jméno: ………………………………………………………………………….. 

Datum narození: ……………………..   Tel. kontakt:…………………………………….. 

Trvale bytem: ………………………………………………………………………………. 

Rodinný stav:  ……………………………………………………………………………… 

Druh důchodu: …………………………………………………………………………….. 

 

Mám zájem o umístění v domě s pečovatelskou službou na adrese: 

 Pod Strání 7, Mikulov 

 

Pobírám - nepobírám příspěvek na péči:                I.         II.        III.       IV. 

Pečovatelská služba   

 je zavedena 

 není zavedena 

Důvod zavedení pečovatelské služby 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Momentálně žiji: 

 osaměle (nemám rodinné příslušníky) 

 s rodinnými příslušníky (manžel/manželka, syn, dcera, zeť, snacha, bratr, sestra) 

• kteří jsou doma 

• kteří jsou v zaměstnání 

 osaměle, ale mám příbuzné žijící jinde (mimo své bydliště - ve stejném místě) 

 

Žádám o přidělení bytu z následujících důvodů: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



Adresa nejbližších příbuzných: 

Příjmení a jméno:……………………………………vztah k žadateli:…………………….. 

Adresa:………………………………………………..tel. kontakt:……………………… 

Příjmení a jméno:……………………………………vztah k žadateli:…………………….. 

Adresa:………………………………………………..tel. kontakt:……………………… 

 

Informace o zpracování osobních údajů 

Správce Vámi uvedených osobních údajů je Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov.  

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před 

uzavřením smlouvy o přidělení bytu a její vedení v evidenci žadatelů, dle čl. 6, odst. 1, 

písm. b) a ve smyslu čl. 9, odst. 2, písm. h) GDPR z důvodu posouzení potřebnosti čerpání 

pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Vaše osobní údaje nebudou dále předávány a ani zveřejňovány. Zpracovávány budou po 

dobu vedení žádosti v evidenci aktivních žádostí anebo po dobu trvání nájemního vztahu., 

poté budou v souladu s platným Spisovým a skartačním řádem zlikvidovány. 

Další potřebné informace o Vašich právech vůči správci Vašich osobních údajů a o 

způsobech jejich uplatnění nalezete na internetové stránce http://www.mikulov.cz/mesto-

mikulov/ochrana-osobnich-udaju-gdpr. 

 

Prohlášení žadatele: 

1. Jsem - nejsem účastníkem odboje (pozůstalým po účastníku odboje) dle § 75, zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

2. Všechny údaje, které jsem uvedl/a v žádosti jsou pravdivé. 

 

 

 

 

 

V………………………dne …………………………… 

 

 

Podpis žadatele…………………………………………. 

 


