Obec Prusy
Dotazník žiadateľa o prenájom bytu
Žiadateľ:
Meno, priezvisko, titul: .................................................
Adresa: ........................................................................
Dátum narodenia: .......................................................
Telefonický kontakt: ....................................................
e-mail: .........................................................................
1. Rodinný stav žiadateľa*):
o slobodný/á
o ženatý/vydatá
o rozvedený/á
o vdovec
o druh/družka
2. Som vlastníkom rodinného domu alebo bytu?*)
o áno
o Nie
3. Vlastním inú nehnuteľnosť?*)
o áno – uveďte akú: ...............................................................................
o nie
4. V súčasnosti bývam*):
o u rodičov v rodinnom dome
o v rodičov v byte
o v podnájme
5. V súčasnej dobe som*):
o zamestnanec v pracovno-právnom vzťahu – uveďte zamestnávateľa:
..................................................................................................................
o samostatne zárobkovo činná osoba – uveďte druh činnosti, ktorú
vykonávate:
..................................................................................................................
o nezamestnaný
o iné – upresnite:
.................................................................................................................

6. Počet osôb v spoločnej domácnosti, ktoré budú bývať spolu so
žiadateľom v nájomnom byte – uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia
a vzťah k žiadateľovi:
1) ..................................................................................................................
2) ..................................................................................................................
3) ..................................................................................................................
4) ..................................................................................................................
7. O aký nájomný byt máte záujem? *)
o garzónka
o jednoizbový
o dvojizbový
o trojizbový
8. Akú výšku mesačného nájmu ste schopný splácať *):
o od 60 € do 166 €
o nad 166 €
Čestne prehlasujem, že v dotazníku k žiadosti o prenájom bytu v obci Prusy som
uviedol/la presné, pravdivé a úplné údaje, ktoré som ochotný v prípade potreby
zdokladovať. Som si vedomý/á toho, že pokiaľ by mnou uvedené údaje neboli
pravdivé alebo by boli závažným spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho
vyplývajúcim právnym následkom.
Dotazník je potrebné každé 3 roky obnoviť. V prípade, ak nastane podstatná zmena
skutočností uvedených v dotazníku, túto zmenu je potrebné nahlásiť obci Prusy do
10 dní.
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú
vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo
fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

V....................................., dňa................................

................................................
podpis žiadateľa
*) krížikom označte správnu možnosť

