Město Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří
č. j. žádosti:

Žádost o prodej nemovité věci – pozemku v lokalitě Třešňovka
Pozemek p. č.
k.ú.

Kynšperk nad Ohří

Minimální kupní cena
Navrhovaná kupní
cena v Kč
Základní identifikační údaje
Žadatel, žadatelé
Jméno a příjmení,
název

Trvalé bydliště,
sídlo/místo podnikání:
Tel.:, E-mail:
RČ, IČO:

DIČ:
Osoba oprávněná za
žadatele jednat:
Kontaktní osoba:
Tel.: , E-mail:
Dispozice pro vrácení kauce
Číslo účtu
Ostatní dispozice pro
vrácení kauce

PARAFA ŽADATELE:

Ochrana osobních údajů a prohlášení
1. Žadatel vyplněním příslušných kolonek (bankovní spojení, telefonní spojení a emailová adresa) tímto ve smyslu obecného
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jen „GDPR“) uděluje souhlas Městu Kynšperk
nad Ohří, se sídlem 35751 Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13, IČO: 00259454 (dále jen „Správce“) se
zpracováváním těchto osobních údajů:
•
bankovní spojení
•
telefonické spojení
•
emailová adresa
•
údaje o osobě oprávněné jednat za žadatele a o kontaktní osobě
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na adresu sídla Správce (Město Kynšperk nad
Ohří, 35751 Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13). Pokud žadatel příslušné kolonky nevyplní, a tím neudělí
souhlas se zpracováním dotazovaných osobních údajů, nebude to mít vliv na posouzení jeho žádosti, nicméně tím bude
zkomplikována komunikace mezi žadatelem a Správcem a v případě nevyplnění kolonek vztahujících se k bankovnímu
spojení může být kauce vrácena na nesprávný účet.
2. Jméno, příjmení, název společnosti, datum narození, IČO, adresa místa trvalého pobytu, sídla ev. adresa pro doručování je
nutné zpracovat za účelem nakládání s majetkem Města Kynšperk nad Ohří a uzavření smluvního vztahu. Tyto údaje budou
Správcem zpracovány po dobu vyhodnocování žádosti, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle
zvláštního zákona. Pokud tyto údaje nebudou žadatelem uvedeny, tak Správce žádost nebude posuzovat a vyřadí ji.
3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, údaje však budou zpřístupněny těmto příjemcům:
•
zastupitelstvo města,
•
rada města,
•
komise RM,
•
fyzické a právnické osoby, jako dotčené osoby,
•
dotčené správní úřady (finanční úřad, katastrální úřad)
4. Žadatel bere na vědomí, že ve smyslu GDPR má právo:
•
vzít souhlas kdykoliv zpět,
•
požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
•
požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
•
vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
•
požadovat po Správci výmaz osobních údajů,
•
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce
nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
5. Žadatel dále bere na vědomí, že jméno, příjmení, adresa a údaje o předmětu prodeje mohou být zveřejněny na úřední desce
správce, webových stránkách správce a v místním tisku, kdy tímto je plněna zákonná povinnost Správce ve smyslu zákona č.
128/2000 Sb., o obcích.
6. Žadatel čestně prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje v této žádosti jsou pravdivé a přesné a zároveň je srozuměn s
povinností hlásit jakoukoliv jejich změnu, a to nejpozději do 10 dnů. Žadatel bere na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů
je důvodem pro vyřazení této žádosti
8. Žadatel bere na vědomí, že tato žádost není právně závazná, tzn., že Město Kynšperk nad Ohří není povinno se žadatelem/i
uzavřít kupní smlouvu a uchazeč tudíž není oprávněn se domáhat uzavření jakékoliv kupní smlouvy.
9. Žadatel výslovně prohlašuje, že si přečetl, seznámil a je srozuměn se „Zásadami pro prodej nemovitých věcí – pozemků v
lokalitě Třešňovka p. č. 900/1, p. č. 938/2, p. č. 938/3, p. č. 938/4, p. č. 938/5, p. č. 938/6, p. č. 938/8, p. č. 938/9, p. č. 938/10, p. č.
938/11,p. č. 938/12, p. č. 938/13, p. č. 938/14, p. č. 938/15, p. č. 938/16 a p. č. 1017/9 vše k.ú. Kynšperk nad Ohří“ zejména se
zněním podmínek pro úhradu a nakládání se složenou kaucí dle článku 4. až 12. a 13. až 15. těchto zásad.
10. Žadatel prohlašuje, že není dlužníkem po době splatnosti ve vztahu k Městu Kynšperk nad Ohří a jeho organizacím a není
evidován jako dlužník po době splatnosti ve veřejně přístupných registrech dlužníků.
11. Žadatel současně v souvislosti s touto žádostí dává souhlas pracovníkům Města Kynšperk nad Ohří k ověření platnosti
předložených dokumentů.

V Kynšperku nad Ohří dne
Podpis žadatele příp. osoby
oprávněné za něj jednat
Titul, jméno, příjmení

PARAFA ŽADATELE:

