Příloha žádosti č. 5

Souhlas spoluvlastníka nemovitosti v rámci společného jmění manželů (SJM)
Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale
obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci
společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního
podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření.
Jako druhý z manželů v rámci společného jmění manželů (SJM) v místě realizace:
Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

Část obce

PSČ

Číslo parcely zastavěné nemovitosti

Číslo listu vlastnictví
nemovitosti

Počet bytových jednotek
Číslo katastrálního
území

Číslo bytové jednotky (u bytových domů)

souhlasím s nákupem, instalací a provozováním nového zdroje a realizací dalších souvisejících
opatření v této nemovitosti.
Základní informace o manželce/manželovi
Jméno

Příjmení

Číslo OP

Datum narození

Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

Část obce

PSČ

V

Dne

Vlastnoruční podpis manžela / manželky
• Svým podpisem tato osoba potvrzuje platnost uvedených údajů a potvrzuje, že uvedla všechny své příjmy dle
výčtu uvedeném ve vyhlášeném programu “Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“, potvrzuje že poskytne
potřebnou součinnost v případě kontroly a souhlasí se zpracováním osobních údajů na straně č. 2.
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Informace o zpracování osobních údajů včetně poučení
V souladu s článkem 6 odstavec 1 písmeno 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 (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů
1) Osobní údaje, které budou zpracovány:
Všechny osobní údaje, které jsou součástí tohoto dokumentu.
2) K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány:
Osobní údaje jsou zpracovány a uchovávány za účelem vyhodnocení splnění podmínek programu
a následné administrace vyhlášeného programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“ a
nebudou předávány k dalšímu zpracování.
3) Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány:
Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje bude správce
uchovávat po celou dobu administrace žádosti, realizace projektu, udržitelnosti a v souladu
s platným skartačním řádem, nejdéle do 31. 1. 2035. Osobní údaje budou zpracovány a uchovány
v písemné podobě.
*Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”),
informuje, že:
•

Důvod poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je uveden v části 2. „K jakým účelům budou
osobní údaje zpracovány a uchovány“.

•

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování
ani k profilování.

•

Správce osobních údajů, kterým je Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ:
70891508, DIČ: CZ70891508, ISDS: c5kbvkw (dále jen „Správce“) jmenoval pověřence pro
ochranu osobních údajů – Bc. Roman Šikola e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz, telefon:
485 226 356.

•

Správce nepověřil zpracováním osobních údajů další zpracovatele.

•

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci
nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

•

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, požadovat od Správce přístup
ke svým osobním údajům, na jejich opravu z důvodu nepřesnosti, omezení zpracování, vznesení
námitky, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce
při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*,
že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně a má
právo svůj souhlas kdykoli odvolat.
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