
 

 
MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY 
Odbor sociálních věcí 
náměstí T. G. Masaryka 32 
264 80 Sedlčany 

                                                                                Podací razítko:  

 

Agenda/spisová značka: SOC/PKO/................../2021/ 

 

ŽÁDOST 

o poskytnutí finančního daru v rámci opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti v souladu s Obecně 

závaznou vyhláškou Města Sedlčany č. 3/2013 o poplatku za komunální odpad 

 

I. Žadatel/ka  

Jméno a příjmení:   ...................................................................................  Rodinný stav:  ................................................... 

 

Datum narození:   ....................................................................................            Telefon:  ………........................................... 

 

Trvalé bydliště:  .......................................................................................                 PSČ:   .................................................... 

 

II. Čestné prohlášení  

Výše uvedený/á žadatel/ka čestně prohlašuje, že uvedené údaje jsou pravdivé, je jediným uživatelem nemovitosti na 

území města, kde žije osaměle a kde vzniká komunální odpad. Sociální a majetkové poměry neumožňují žadateli/ce 

řešit své bydlení jiným způsobem.  

III.  Souhlas  

Tímto výše uvedený/á/ žadatel/ka uděluje souhlas ke vstupu pracovnici MěÚ Sedlčany -  oprávněné úřední osobě 

Odboru sociálních věcí do obydlí, do domácnosti, ve které žije, za účelem provedení návštěvy v uvedené věci.  

IV. Ochrana osobních údajů 

Jako subjekt osobních údajů poskytuji osobní údaje uvedené v této žádosti Městu Sedlčany, se sídlem úřadu nám. T. G. 

Masaryka 32, Sedlčany 264 80 IČ: 00243272 jako správci 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 (dále jen „Nařízení“), které je bude v souladu s čl. 6 odst. 

1. písm. b) a c) zpracovávat, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jsem já jako žadatel/ka a 

pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na tuto mou žádost. Beru na vědomí informace a poučení o 

zpracování osobních údajů, které jsou uvedeny v příloze této žádosti. 

 

V  ...........................................................     Dne:  ..........................................   Podpis:  ....................................................... 

 

V. Vyjádření oprávněné úřední osoby 

Údaje žádosti byly prověřeny v dostupných veřejných informačních zdrojích a provedenou návštěvou pracovnicí MěÚ 

Sedlčany - oprávněnou úřední osobou Odboru sociálních věcí přímo v domácnosti žadatele/ky.  



 

Závěr: 

 Žádost doporučujeme ke kladnému vyřízení               ANO    -     NE 

 

Datum: ...............................................     Podpis oprávněné úřední osoby:  ........................................................................ 

 

 

 

VI. Vyjádření rady města Sedlčany 

Žádost byla projednána Radou města Sedlčany dne:  .......................................................................................................... 

Závěr:  

Žádost doporučena ke kladnému vyřízení                   ANO    -   NE 

 

Návrh na finanční dar ve výši:  800,-  Kč pro rok 2021 

 

Usnesení RM č. ......................................................................   ze dne:  .............................................................................  

 

 Podpis:  ................................................................................. 

 

VII. Darovací smlouva 

S žadatelem/kou byla uzavřena dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu se 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění  

pozdějších předpisů dne: ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ochrana osobních údajů 

Poskytovatel, jímž je Město Sedlčany, se sídlem úřadu nám. T. G. Masaryka 32, Sedlčany 264 80 IČ: 00243272 se 

jakožto správce osobních údajů (dále jen „Poskytovatel/“správce“) žadatele o poskytnutí finančního daru, jenž je 

subjektem údajů (dále jen “subjekt údajů“), které mu budou na základě této žádosti a Darovací smlouvy poskytnuty, 

zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 101/2000 Sb. 

o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízením 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. 

Informace související se zpracováním osobních údajů subjektu údajů jsou obsahem této přílohy a dále jsou uvedeny na 

webových stránkách Poskytovatele: http://mesto-sedlcany.cz/taxonomy/term/1068  

 

Správce osobních údajů 

Město Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany (sídlo MěÚ), IČO: 00243272 

E-mail: mu@mesto-sedlcany.cz   

 

Právní základ pro zpracování 

Uzavření smlouvy a splnění povinností dle Smlouvy o poskytnutí finančního daru uzavřené mezi žadatelem a 

poskytovatelem. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů, která vyplývá z výše zmíněné Darovací 

smlouvy, když zpracování je nezbytné pro splnění této smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro 

provedení opatření přijatých před uzavřením dohody na žádost tohoto subjektu údajů a ke splnění dalších právních 

povinností právními předpisy. 

 

Účel zpracování 

Poskytnutí finančního daru podle Darovací smlouvy uzavřené mezi žadatelem a poskytovatelem. 

 

Příjemci osobních údajů 

• Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány) 

• Další příjemci dle potřeb a pokynů subjektu údajů 

 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo 

dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů a 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 (Nařízení 

GDPR). 

 

 

Práva subjektu údajů 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda 

zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů 

http://mesto-sedlcany.cz/taxonomy/term/1068
mailto:mu@mesto-sedlcany.cz


 

má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. 

Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit. 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které 

o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá. 

Subjekt má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je 

založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném 

zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů 

dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto 

údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi 

sebou. 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu údajů jsou 

zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. 

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může 

podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

(https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) 

https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

