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Žádost můžete zaslat poštou na: Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc. 

Žádost můžete zaslat elektronicky na: najembyty@ado.cz. 

 

Ž á d o s t   o   u b y t o v á n í 

 

žadatel o pokoj: 

telefon: 

email: 

příjmení: jméno: rodné číslo: 
 

stav: 
 

st. občantsví: 

Trvalý pobyt: místo: ulice: č.p. 

 

Číslo občanského 

průkazu:  

OP vydal: (MÚ, Magistrát) 

Dne: 

 

 

Platnost od - do: 

Školské zařízení: 

Obor: 

Místo pronájmu 

Zakroužkujte lokalitu 
Na Hradě 246/2 Komenského 18 

 

Poučení:  

             Byty jsou o dispozici jednolůžkový, dvoulůžkový nebo třílůžkový pokoj. Smlouva o ubytování 

se uzavírá na dobu určitou. Žádost o ubytování se musí každý školní rok obnovit.  

Prohlášení:  

Prohlašuji na svou čest, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Prohlašuji, že nemáme právo užívání jiného 

bytu na základě nájemní, podnájemní smlouvy, věcného břemene apod. Jsem si vědom - vědoma toho, že 

nepravdivé údaje by měly za následek případné zamítnutí žádosti. V žádosti je nutné vyplnit všechny 

požadované údaje.  

 

 
 
                                             
 ______________________________
(podpis) 

 

 

 

Místo pro podací razítko 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Já,  ______________________________________  ,narozen/a _______________ 

bytem _____________________________________________________________  

tímto dávám výslovný souhlas Arcibiskupství olomouckému se zpracováním mých 
osobních údajů 

v rozsahu:  identifikační a kontaktní údaje   

za účelem 

• vyřízení mé žádosti o ubytování Arcibiskupstvím olomouckým 
 
Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. 
 
 
 

V ___________________  dne ______________________ 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
                                                                                            (podpis) 

 

 
 
 
 
Vaše osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu bude spravovat Arcibiskupství olomoucké, 
Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, IČO: 00 445 51, http://www.ado.cz (tzn. správce osobních 
údajů). 
Našim pověřencem pro ochranu osobních údajů je: 
Mgr. Vít Němec, Ph.D., kterého je možné kontaktovat poštou na adrese Wurmova 562/9, pošt. 

schr. 193, 779 00 Olomouc, telefonicky na čísle +420 587 405 225, datovou schránkou na 

adrese hrthnsr nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: gdpr@ado.cz. 

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí. 
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a my Vaše osobní údaje smažeme, pokud to bude 
možné a výmaz nebude v rozporu s našimi jinými povinnostmi či oprávněnými zájmy. Při 
splnění požadavků dle čl. 15 až 18 GDPR máte právo na přístup, opravu nebo výmaz Vašich 
osobních údajů, a dále právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů týkajících se 
Vaší osoby. Dále máte právo podat stížnost u našeho pověřence nebo u Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováni Vašich osobních údajů je prováděno v 
rozporu s GDPR. 

ANO-NE  


