Prohlašuji, že nemám žádné neplacené závazky vůči městu Kolín, organizacím jím
zřizovaným či správcům nemovitého majetku ve vlastnictví města Kolín.
Souhlasím s provedením sociálního šetření v místě svého skutečného pobytu.
Sociální šetření bude provedeno za účelem zjištění soběstačnosti.
Prohlašuji, že veškeré informace, které uvádím v žádosti a jejích přílohách, jsou
pravdivé.
Souhlasím s evidováním údajů týkajících se mého zdravotního stavu.
Souhlas občana se zpracováním a shromažďováním osobních a citlivých údajů
v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů
Dávám svůj výslovný souhlas k tomu, aby město Kolín, Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví zpracovával a shromažďoval mé osobní a citlivé údaje v rozsahu
nutném pro posouzení žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
v Kolíně.
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že získané osobní a citlivé údaje budou
zpracovány pouze kompetentními zaměstnanci Městského úřadu Kolín a orgány
města Kolín.

Souhlasím se zařazením osobních a citlivých údajů do spisové dokumentace, a to i
v elektronické podobě. Osobní a citlivé údaje město Kolín bude uchovávat pouze po
dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby budou mé
osobní a citlivé údaje uchovávány pouze pro účely archivnictví.
Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určité fyzické osoby.
Fyzickou osobu lze přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu
nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou,
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
Citlivým údajem se rozumí osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo
etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích,
náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a
sexuálním životě a genetický údaj; citlivým údajem je také biometrický údaj, který
umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci fyzické osoby.
Poučení:
Byl(a) jsem poučen(a), že souhlas může být kdykoliv odvolán, pokud se výslovně
nedohodneme jinak se správcem údajů.

V Kolíně dne:………………………

………………………….
Podpis žadatele

