
 
 

 

Žádost o krátkodobý nájem prostor  
Ve Šluknovském zámku (dále jen „ŠZ“) 

 
Žadatel – fyzická osoba 
(jméno a příjmení, datum narození, 
adresa trvalého pobytu) 

 
 
 
 

Žadatel – právnická osoba  
(název, sídlo, IČ) 

 

 
 
 
 

Zodpov ědná a kontaktní 
osoba 
(jméno a příjmení, telefon,  
e-mail) 

 

Datum konání akce 
(datum, den v týdnu) 

 

Čas konání akce,  
resp. doba nájmu  
(od – do) 

 

Název akce 
 

 

Požadované prostory ŠZ 
k nájmu   
(* zaškrtněte) 

• velký sál ve 2. NP (1. patro)                       
•  

Doplňkový pronájem 
zařízení  

   nepožadováno 

Předpokládaný po čet 
účastník ů 
 

 

Účastníci akce platí 
(* zaškrtněte) 

• vstupné 
• dobrovolné vstupné 
• startovné 
• jiné 

Pořadatelská služba 
(počet osob, označení, kontaktní osoba 
– jméno a příjmení, telefon) 

 
 
 

Preventivní požární hlídka 
(* zaškrtněte, počet osob) 
(Pozn. v případě 100 účastníků, resp. 
60 u osob se sníženou schopností 
pohybu, je nutné zřízení preventivní 
požární hlídky) 

• ANO – počet osob:                                      
• NE                     

Požadavky na p řípravu 
pronajímaných prostor 
(úprava stolů a další požadavky na 
přípravu pronajímaného prostoru ve ŠZ 

 
 
 
 

Prohlášení a souhlas se 
zpracováním osobních 
údajů 

Město Šluknov jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 
2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že 
jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a 



 
 

povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého 
práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i 
dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, 
že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s 
aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se město Šluknov 
zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) 
zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Datum  

Podpis žadatele  
 

 


