Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.,
T. Vansovej 24
971 01 Prievidza

Žiadosť o zmenu užívania - prechod nájmu bytu
Meno a priezvisko doterajšieho nájomcu:...............................................................................
Adresa trvalého pobytu:..........................................................................................................
Dátum narodenia: ..................................................................................................................

Žiadam o súhlas na zmenu užívania - prechod nájmu bytu na adrese:
.................................................................................., ktorého vlastníkom je mesto Prievidza, resp. Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.

Dôvod zmeny užívania – prechodu nájmu: ............................................................................
................................................................................................................................................

Z uvedeného dôvodu budúcim nájomcom bude:
Meno a priezvisko budúceho nájomcu: ..................................................................................
Adresa trvalého pobytu: .........................................................................................................
Dátum narodenia: ......................................... Rodné číslo: ...................................................
Telefonický kontakt: ......................................
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Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.,
T. Vansovej 24
971 01 Prievidza
Vyplňuje Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.,
Predloženie, doplnenie žiadosti:
Dňa
Predložené doklady:

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom
štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín.
Po vybavení žiadosti budú osobné údaje a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym
plánom a ostatnými internými predpismi. Môžete od nás požadovať prístup k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému
orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12,
820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si môžete uplatniť písomne doručením žiadosti na
adresu: Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., 971 01 Prievidza, osobne do podateľne
alebo elektronicky na email sekretariat@smmpd.sk . Kontakt na osobu zodpovednú za
ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.smmpd.sk.
...............................................
podpis doterajšieho nájomcu

...............................................
podpis budúceho nájomcu
www.smmpd.sk
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Tel.: +421 46 511 19 11
IBAN: SK46 0200 0000 0037 6123 7751
e-mail: sekretariat@smmpd.sk
IČO: 36 349 429
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
DIČ: 2022092490
Oddiel : sro, vložka číslo: 16228/R
IČ DPH: SK2022092490
Strana 2 z 2

