
 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ         

 
1. INFORMACE O SPRÁVCI 

 

Společenství vlastníků blok 313 
IČO: 26786699 

se sídlem Tlapákova 1188/27, Ostrava-Hrabůvka 
 

Správce je společenství vlastníků jednotek (dále také "společenství") a je právnickou osobou založenou za 

účelem zajišťování správy domu a pozemku 
 

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ 
 

Osobní údaje člena (a jeho nájemce nebo podnájemce dále jenom „člen“) budou správcem zpracovávány výhradně 
za následujícím účelem: 

a. pro vnitřní potřebu správce (vedení a evidence seznamu členů, kontaktování členů, zákonné povinnosti 

spojené s vedením společenství); 
b. pro informační účely správce (zasílání informačních sdělení) 

 
3. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Člen dobrovolně poskytuje správci všechny osobní údaje (uvedené níže), kdy souhlasí s tím, aby byly tyto osobní 
údaje správcem zpracovávány za účelem specifikovaným v bodě 2 tohoto dokumentu. 

 
Člen prohlašuje, že všechny osobní údaje, které poskytuje zpracovateli, jsou úplné, přesné a pravdivé a že je 

oprávněn tyto údaje poskytnout. 
 

Člen výslovně souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly správcem použity za účelem zasílání informačních sdělení, 

kdy souhlasí, aby mu tato sdělení byla zasílána prostřednictvím emailové adresy uvedené v přihlášce. 
 

Osobní údaje člena budou správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou dle zákona, nebo do odvolání souhlasu. 
 

4. PRÁVA ČLENA 

 
Člen je oprávněn udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemnou žádostí zaslanou 

do sídla správce (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 
před jeho odvoláním). 

 

Člen má dále právo požadovat od správce: 
o potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány (tzv. právo být informován); 

o na přístup ke svým osobním údajům a jejich poskytnutí ve strukturovaném a strojově čitelném formátu 
(tzv. právo na přístup a právo přenositelnosti); 

o provedení opravy nepřesných či neúplných údajů, které se ho týkají (tzv. právo na opravu); 
o vymazání svých osobních údajů, pokud již pominul účel jejich zpracování a/nebo pokud odvolal udělený 

souhlas a pro zpracování těchto údajů neexistuje žádný další právní důvod (tzv. právo být zapomenut); 
o omezení zpracování svých osobních údajů ze zákonných důvodů (tzv. právo na omezení zpracování). 

 

V případě, že se člen domnívá, že byla porušena jeho práva na ochranu osobních údajů, je oprávněn podat stížnost 
u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

5. POVINNOSTI SPRÁVCE 
 

Správce prohlašuje, že osobní údaje poskytované členem jsou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem 
vyjádřeným v tomto souhlasu, kdy tyto údaje jsou zpracovávány ručně a na jejich základě nedochází k 

automatizovanému rozhodování či profilování. 
 

Správce prohlašuje, že má zavedena dostatečná technická a organizační opatření, která zajišťují soulad zpracování 

osobních údajů a platnou legislativou. 
Jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů je správce bez zbytečného odkladu povinen ohlásit Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. 
  



*Jméno a příjmení: 
 

*Adresa trvalého bydliště: 
 

Telefonní číslo: 

 
Email: 

 
*Vlastnický podíl: 

 
1Datum narození: 

 
2Kontaktní adresa: 
 

*Počet osob žijících v bytové jednotce: 
 
3Číslo bankovního účtu: 

 
*Číslo bytu: 

 
 

* Údaje označené * jsou nutné pro plnění zákonných povinností. 
1 Datum narození je nutný v případě plné moci na zastupovaní na schůzi společenství. 
2 Kontaktní adresu není nutné vyplňovat v případě, že se shoduje s adresou trvalého bydliště. 
3 Číslo bankovního účtu je nutné vyplnit v případě souhlasu se zasíláním přeplatků ze záloh na bankovní účet. 
 

 
 

V Ostravě dne                                               ………………………………………………………… 

podpis 


