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Žádost o výpůjčku domácího zahradního kompostéru 
 
(vyplní žadatel) 

Kontaktní údaje pro zapojení do projektu 

jméno a příjmení  

datum narození  

(podklad pro smlouvu) 

 

Adresa trvalého pobytu: 

ulice   

číslo popisné  

číslo orientační  

PSČ  

Místo umístění kompostéru 

ulice   

číslo popisné  

číslo orientační  

PSČ  

Katastrální území        Sokolov* / Vítkov u Sokolova* / Novina u Sokolova* / Hrušková 

č. parcely  

 

telefon  

e – mail  

pozn.  

* nehodící se škrtněte 

** v případě, že bude kompostér umístěn na pronajatém pozemku, bude ke smlouvě doložen souhlas vlastníka 

 

Čestné prohlášení žadatele při podání žádosti o výpůjčku domácího kompostéru 

- prohlašuji, že jsou informace uvedené v žádosti pravdivé 

- prohlašuji, že ke dni podpisu žádosti nemám závazek po splatnosti vůči městu Sokolov 

- prohlašuji, že pozemek, na kterém bude kompostér umístěn, vlastním nebo mám uzavřenou nájemní 

smlouvu na dobu nejméně 5 let od podání žádosti a mám písemný souhlas majitele pozemku k umístění 

kompostéru  

 

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře stvrzuji svůj zájem o zapojení do projektu „Domácí kompostéry 

pro občany města Sokolov“ a vypůjčení kompostéru. 
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Zásady pro poskytování kompostérů občanům města Sokolov 

 

1) Kompostér bude vypůjčen občanům města Sokolov (Sokolov, Vítkov u Sokolova, Novina u Sokolova, 

Hrušková). 

2) Pořadí přidělování kompostérů občanům bude stanoveno na základě termínu doručení řádně vyplněné a 

podepsané „Žádosti o výpůjčku domácího zahradního kompostéru“ na podatelnu MěÚ Sokolov. 

3) Město Sokolov bude přidělovat kompostéry na základě pořadí podaných žádostí. Pro přidělení 

kompostérů nevzniká žadateli právní nárok. 

4) Kompostéry jsou určeny osobám, které se zaváží umístit kompostér na vlastním nebo jiném pozemku se 

souhlasem majitele v k. ú. Sokolov, Vítkov u Sokolova, Hrušková, Novina u Sokolova.  

5) Žadatel nesmí mít závazky po splatnosti vůči městu Sokolov. 

6) Žadatel před převzetím kompostéru uzavře s městem Sokolov smlouvu o výpůjčce kompostéru na dobu 

5 let. Po uplynutí pětileté lhůty přejde kompostér do vlastnictví vypůjčitele. 

7) Žadatel byl informován v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o 

postupu zpracování žádosti o pronájem, výpůjčku, pacht pozemku v orgánech města. 

8) Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů dle nařízení EU č. 2016/679 (poučení viz strana 3). 

Osobní údaje budou použity ve smlouvě o výpůjčce domácího zahradního kompostéru. 

 

Prohlašuji, že veškeré osobní údaje, které poskytuji správci osobních údajů, jsou pravdivé a přesné a že jsem 

byl informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému 

správci a na jaké období. 

Svým podpisem zároveň stvrzuji souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů po celou dobu 

trvání projektu „Domácí kompostéry pro občany města Sokolov“: 

 

 

Podpis žadatele……………………………………              Dne …………………… 

 

 

 

Žádost ověřila dne: 

 

Titul, jméno, příjmení:…………………………………………… 

 

 
(vyplní půjčitel město Sokolov) 

Žádosti se vyhovuje/nevyhovuje 

 

 

 

 

Podpis, razítko……………………………… 
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Nařízení EU č. 2016/679 

 

Město Sokolov, sídlo Rokycanova 1929 356 01 Sokolov, IČ: 00259586, coby správce, je oprávněno 

zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejich 

aktuální seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům 

správce či případně zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tento 

souhlas lze kdykoli písemně odvolat.  

Osobními údaji rozumíme jména a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, telefonní čísla, 

emailové adresy.  

Město Sokolov bude zpracovávat a uchovávat výše uvedené osobní údaje. Výše uvedené osobní údaje 

budou uchovány po celou dobu trvání projektu „Domácí kompostéry pro občany města Sokolov“ a po té 

budou skartovány.  

 

Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl městem Sokolov informován o svých právech a 

povinnostech, zejména o svém právu: 

a) na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení), 

b) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 Nařízení), 

c) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny 

či jinak zpracovány (čl. 17 Nařízení), 

d) na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení), 

e) na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení), 

f) na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely 

oprávněných zájmů správce (čl. 21 Nařízení),  

g) podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (č. 77 Nařízení). 

 

Jmenovaným pověřencem za správce osobních údajů je: Ing. Kateřina Klepáčková, email: 

katerina.klepackova@mu-sokolov.cz, kontaktní adresa: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov. 

 

Správce osobních údajů zpracovává výše uvedené osobní údaje v míře a za účelem uvedeným výše. Na 

správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním 

údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování vznést námitku proti zpracování, jakož i 

uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Správce je možno kontaktovat na 

adrese: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, či datovou schránkou: 6xmbrxu. Bližší 

informace ke zpracování osobních údajů správcem je možné získat online na adrese:    

http://www.sokolov.cz/urad/gdpr-39393 
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