Odhlášení osoby ze společné domácnosti
Jméno a příjmení nájemce:……………………………………………………………………………………………………………………
Adresa, na které se byt nachází:…………………………………………………………………….…Číslo bytu:…………………..

Údaje o odhlašované osobě:
Jméno a příjmení

Datum narození

Důvod odhlášení

Celkový počet osob, které v bytě zůstanou bydlet po odhlášení osob(y): ……………………………………………….
Pro případ jakýchkoliv pozdějších změn v počtu osob užívajících byt je nájemce povinen písemně
oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které s ním žijí v bytě, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení nájemce
uvede jména, příjmení, data narození a důvod odhlášení těchto osob. Nesplní-li nájemce tuto
povinnost ve výše uvedené lhůtě, má pronajímatel právo nájem bytu vypovědět a požadovat, aby mu
nájemce byt bez zbytečného odkladu odevzdal.

Poučení o zpracování osobních údajů:
Nájemce bere na vědomí, že na základě vyplnění tohoto formuláře budou ve smyslu obecného nařízení
o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a dalších právních předpisů na ochranu osobních údajů
zpracovávány veškeré jím poskytnuté osobní údaje, a to v nezbytném rozsahu, a uchovány pouze po
dobu, která je nezbytně nutná k dosažení příslušného účelu.
Zpracovatelem poskytnutých osobních údajů je společnost Městská realitní agentura, s.r.o., IČO:
64084744, se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, která provádí zpracování pro správce statutární město Havířov.
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Ke zpracování osobních údajů při odhlášení osoby ze společné domácnosti může docházet za těmito
účely:
 pronájem bytů a nebytových prostor ve vlastnictví správce,
 vymáhání pohledávek vzniklých v souvislosti s užívání bytů, nebytových prostor a ubytovny
Střední 3, Havířov-Šumbark ve vlastnictví správce,
 výkon práv a povinností správce jakožto vlastníka bytů či nebytových prostor vůči jejich
uživatelům, kteří nejsou nájemci (zejm. uživatelé bez právního důvodu),
 řešení škodních událostí na majetku správce nebo škody způsobené třetím osobám v souvislosti
se správou nemovitých věcí,
 ochrana života a zdraví osob a majetku správce.
Nájemce prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s Poučením o zpracování osobních údajů
při správě nemovitých věcí, které je k dispozici na internetových stránkách zpracovatele
https://www.mra.cz/pronajmy/ochrana-osobnich-udaju/ a obsahuje podrobnější informace o
způsobu zpracování osobních údajů ve vztahu k výše uvedeným účelům.
V případě, že nájemce poskytuje osobní údaje o třetích osobách, prohlašuje tímto, že je k takovému
poskytnutí osobních údajů oprávněn a dotčený subjekt údajů o tomto informoval.

V Havířově dne ……………………………

……..…………………………………
nájemce
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