
 
 

odbor majetkosprávní 
Nám. T.G.Masaryka 37, 464 01  Frýdlant 
 

 

ŽÁDOST  O  PRONÁJEM  POZEMKU 
 
 
Žádám tímto o pronájem p.p.č. _________________________________________________ 
 
k.ú. ______________________________________ 
  
Pozemek chci využívat jako (účel): ______________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Jméno a příjmení : ___________________________________________________________ 
 
 Adresa  : ____________________________________________________________________ 
 
               ________________________________________ PSČ : ______________________ 
 
 Datum narození : ___________________________ 
   
 Telefon : ____________________E-MAIL: : _______________________________________ 
 
 
      Ve Frýdlantě dne : _____________________ 
 
         Podpis : ___________________________ 
 
 
Přílohy :   snímek z katastrální mapy se zákresem pozemku 
              potvrzení o bezdlužnosti vůči Městu Frýdlant 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

Já níže podepsaný (žadatel) uděluji svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů 
Městem Frýdlant v celém rozsahu výše uvedených informací za účelem vyřízení žádosti. Město 
Frýdlant (zpracovatel) je oprávněno použít mé osobní údaje pouze v souladu s tímto účelem. 
Zpracovatel bude postupovat v souladu s právními normami o ochraně osobních údajů a 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 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). 



 
 

odbor kanceláře úřadu 
 
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu 
s příslušnou legislativou poučen/a: 
 
 o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu 
 o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich ochranu 
 o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu 

s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo 
byl-li souhlas odvolán 

 
Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit pouze doručením písemné 
žádosti na adresu uvedenou v záhlaví této žádosti. 
 
Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento 
souhlas poskytnut, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak. 
 
 
 
Ve Frýdlantě, dne _________________  Podpis žadatele _____________________________ 
 
 


