formulár N7
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie č. 3
814 21 Bratislava 1

DOHODA
o spoločnom nájme bytu podľa ust. § 700-702 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
uzatvorená medzi
1.

bytom
nájomca bytu č.

na

posch., v dome č.

ulica

v Bratislave na základe
2.

bytom
bytom
bytom

3. a prenajímateľom, starostom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
Mgr. Radoslav Števčík

Predmet dohody
izbový byt č.
na

,

kategórie, na

poschodí, domu č.

ul. v Bratislave ku ktorému je viazaný spoločný nájom účastníkov dohody.

Rozsah užívania
Spoloční nájomcovia sa dohodli, že všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo spoločného nájmu budú
plniť spoločne a nerozdielne, bežné veci týkajúce sa nájmu môže vybavovať každý zo spoločných
nájomcov, v ostatných veciach je potrebný súhlas všetkých spoločných nájomcov.
Spoloční nájomcovia sa zaväzujú platiť nájomné a plnenia poskytované s užívaním bytu riadne a včas.
Prípadné nezhody spoločných nájomcov spojené so spoločným nájmom bytu sa zaväzujú riešiť
dohodou.
Vznik spoločného nájmu je viazaný na podpísanie dohody všetkými účastníkmi.
Vyjadrenie súhlasu:
Súhlasím/e so spracovaním osobných údajov a beriem/e na vedomie poskytnuté informácie
[1]
v súvislosti so spracovaním osobných údajov
Súhlasím/e so spracovávaním mnou/nami poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho
prílohách v informačnom systéme prevádzkovateľa: mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského
nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: 603147, pre účely evidencie, spracovania údajov
a uzatvorenia Zmluvy o nájme. Právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný zákon
a súhlas so spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je 3 roky. Poskytovanie
osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Som si vedomý/á, že takto
poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať
od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu
osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania
osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť
[1]

vyplní len fyzická osoba v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

formulár N7
osobných údajov a práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov
SR. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla
sú pravdivé. Zároveň som bol informovaný o kontaktných údajoch na zodpovedné osoby
prevádzkovateľa.
V Bratislave, dňa
spoloční nájomcovia:
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

......................................
Mgr. Radoslav Števčík
starosta mestskej časti

