formulár N8
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie č. 3
814 21 Bratislava 1

DOHODA O VZÁJOMNEJ VÝMENE BYTOV
I.

II.

Medzi:
Meno priezvisko:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Dátum narodenia:

Adresa terajších bytov:
Ulica:

Ulica:

Mesto:

Mesto:

č.d.

posch.

č. b.

č.d.

posch.

č. b.

Veľkosť terajších bytov:
Kuchyňa

izby

prísl.

Kuchyňa

izby

prísl.

Osobné údaje členov domácnosti nájomcu:
Priezvisko a meno, príb. vzťah:

Priezvisko a meno, príb. vzťah:

vek:

vek:

Podnájomníci:
že sme sa na vzájomnej výmene bytov dohodli takto:
meno, dátum narodenia

sa presťahujú do bytu:

1.
2.
3.
4.
5.
UPOZORNENIE: pri overení podpisu žiadateľov o výmenu bytu musí overovateľ uviesť trvalé
bydlisko a rodné číslo, vyznačené v preukaze totožnosti

formulár N8

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 súhlas so
spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je 20 rokov. 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 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.
Čestne vyhlasujem, že:
a/
b/
c/
d/

ja ani môj/a/ manžel/ka/ nemáme iný byt
že podnájomníci v byte sa presťahujú spolu so mnou do vymeneného bytu
že podnájomníkov bytu ponechám za tých istých podmienok v doterajšom byte
všetky údaje uvedené v dohode o výmene bytov sú pravdivé

1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................
5. .............................................................

V Bratislave, dňa:

..............................................
overujúci orgán

Vyjadrenie prenajímateľa k výmene bytov: /miestny úrad, bytové družstvo, atď./

[1]

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

