
Č e s t n é   p r o h l á š e n í 
PŘIHLÁŠENÍ OSOB 

 
Občan - občané .................................................................... nar. .......................................... 
                           

                          .................................................................... nar. .......................................... 

Nájemce, člen bytu č.............. v domě čp. .................... v Orlové – Lutyni. 

Prohlašuji, že dnem .................................... přihlašuji do služeb ve výše uvedeném 
bytě, jehož vlastníkem je ORLOVAN, bytové družstvo tyto osoby: 
 

Jméno a příjmení:  datum narození:  Informovaný souhlas se  

    zpracováním osobních údajů:* 

 

 .....................................................    ................................    ............................................... 

.....................................................    ................................    ............................................... 

.....................................................    ................................    ............................................... 

.....................................................    ................................    ............................................... 

.....................................................    ................................    ............................................... 

Výše uvedení budou společně užívat byt č. ..............v domě čp..............v Orlové- Lutyni 
 
A/ rodinný příslušník ...................................................................... 
B/ druh, družka 
C/ podnájemník - doložena smlouva o podnájmu ze dne .................................................. 
D/ spolubydlící 
 
* Výše podepsaný uděluje souhlas ORLOVANU, bytovému družstvu, IČ 268 47 850, aby 
zpracovalo osobní údaje za účelem evidence spolubydlících osob a jako podklad pro 
stanovení dávek sociální péče. Výše podepsaný bere na vědomí, že může vzít souhlas 
kdykoliv zpět, vyžádat si přístup k informacím o evidovaných osobních údajích, požádat o 
výmaz a případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 
osobních údajů se obrátit na družstvo ORLOVAN nebo na Úřad pro ochranu osobních 
údajů. 
 
Poučení: 
Nájemce bytu bere na vědomí, že za osoby v bytě odpovídá a je povinen odstranit závady a 
poškození, které způsobili v domě ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má pronajímatel právo po 
předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od nájemce náhradu. 
Dále je povinen oznámit jakékoliv změny v počtu osob užívajících byt. 
Nahlášené osoby nejsou oprávněny zastupovat nájemce, člena bytu v záležitostech týkajících se 
nájmu bytu ve vztahu k pronajímateli.  
Na základě výše uvedeného oznámení bude proveden přepočet úhrady za služby poskytované spolu 
s nájmem bytu a nájemci, členovi bude vydán nový výpočtový list. 
Prohlašuji, že veškeré uvedené skutečnosti se zakládají na pravdě. Jsem si vědom, že uvedení 
nesprávných údajů nebo jejich zatajení podléhá sankci dle § 21 odst. 1 písmeno g) zákona č. 
200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Beru na vědomí, že tyto údaje jsou současně podkladem pro stanovení dávek sociální péče týkající se 
nájmu a užívání bytu. 
 
 
 
...........................................................                    ................................................................ 

               nájemce, člen                                              nájemce, člen 
 
Příloha: 
výpočtový list 
 
Nájemní poměr ověřen pracovníkem evidence nájemného dne: 

Podpis: 


