
RENADI, o.p.s.
Bratislavská 2, 3.patro

Brno 602 00
tel: 539 011 302,  605 329 892

renadi@renadi.cz
www.renadi.cz

ŽÁDOST

o ubytování ve službě Byty následné péče Renadi

Renadi nabízí místa ve službě následné péče lidem, kteří mají nebo v minulosti
měli problém s konzumací alkoholu a potřebují bezpečný prostor k zotavení.
Bydlení je na maximálně 6 měsíců, během nichž vás bude podporovat tým
Renadi. Ve službě je zpoplatněno pouze ubytování a to částkou 180 Kč za
den (maximálně však 5040 Kč za měsíc).

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

ADRESA SOUČASNÉHO BYDLIŠTĚ:

VĚK:

KDE A JAK VÁS MŮŽEME KONTAKTOVAT (IDEÁLNĚ TELEFONNÍ ČÍSLO):

V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE FUNGOVAT VÁŠ KONTAKT, JE NĚKDO PŘES KOHO VÁS MŮŽEME

KONTAKTOVAT:

JAKÝ MÁTE VZTAH K ALKOHOLU?

JAKÝ TYP BYDLENÍ PREFERUJETE:

a) Větší byt 3+1 (4 osoby) b) Menší byt 1+1 (2 osoby)

JAK VÁM MŮŽE TENTO TYP KRÁTKODOBÉHO BYDLENÍ A VE VAŠÍ SOUČASNÉ SITUACI POMOCI?

KDE (V JAKÝCH PODMÍNKÁCH) JSTE POSLEDNÍ ROK BYDLEL/A?
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O JAKÉ JINÉ BYDLENÍ SE JEŠTĚ UCHÁZÍTE?

ODKUD JSTE SE O NÁS DOZVĚDĚL/A?

NAPIŠTE COKOLIV, CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT O VAŠÍ SOUČASNÉ SITUACI (NAPŘ. ZDRAVOTNÍ
STAV, UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK, RODINA APOD.)

Z JAKÝCH ZDROJŮ BUDETE PLATIT NÁJEM?

V JAKÉM TERMÍNU BYSTE SE MOHL/A NASTĚHOVAT?

JE NĚCO, CO BYSTE NÁM CHTĚL/A JEŠTĚ SDĚLIT?

Datum:

Podpis:

Jakmile obdržíme Vaši žádost, zařadíme Vás do databáze zájemců a budeme Vás kontaktovat ve chvíli,
kdy se uvolní místo na krizovém bytě. Můžete nás také kontaktovat sami na e-mailu
vaclav.buchta@renadi.cz.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel o krizový byt pro zotavení (dále jen „Žadatel“) tímto dává souhlas společnosti Renadi, o.p.s,
Bratislavská 2, 3. patro, Brno 602 00, IČ: 29368227, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (dále jen „Nařízení”) a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
zpracovávala tyto osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa (ulice/město/okres/kraj), věk, telefonní číslo, e-mail.
Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem vyhodnocení žádosti o krizový byt pro zotavení. Údaje budou
Správcem zpracovány po dobu trvání zájmu o ubytování v krizovém bytě pro zotavení a 5 let po ukončení
poskytování sociální služby.

Žadatel má právo:
● vzít souhlas kdykoliv zpět nebo požadovat výmaz poskytnutých osobních údajů a to například

zasláním emailu (renadi@renadi.cz) nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:
RENADI, o.p.s.
Bratislavská 2, 3. patro
Brno 60200
požadovat informaci, jaké osobní údaje zpracováváme

● požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
● vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit
● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit

se Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Správce je povinen:
● nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného

povolení
● zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu

správcem stanoveném a odpovídajícím tomuto souhlasu
● zajisti technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistil a byl

schopen kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením
a zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření
podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat

● vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení
● řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních

údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu
● zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by

ohrozilo zabezpečení osobních údajů
● postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační
povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva
subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.

V ……….……  dne ……….…… Podpis: ……….………...............

Jméno, příjmení: ……….………...............
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