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PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI 
 

DELEGÁT  /   ČLEN DALŠÍHO POMOCNÉHO ORGÁNU 

FUNKCIONÁŘ SAMOSPRÁVY  /   DOMOVNÍK  

  
 

 

  

Titl., jméno, příjmení:  ………………………………………………………………….…… 

 

Trvalé bydliště:   ……………………………………………………………………….

  

 

vykonávající funkci a činnosti s ní spojené pro družstvo 

SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo 
IČ: 002 12 539, sídlo: Uherské Hradiště, Průmyslová 1144, PSČ 686 01 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 

dne 12. 5. 1971, oddíl Dr XXXIV, vložka 499 

(dále jen „bytové družstvo“) 

 

 

jako osoba, která vykonává shora uvedenou funkci/e a činnosti s jejím výkonem spojené pro 

bytové družstvo, se v souvislosti s výkonem této funkce seznamuji s osobními údaji. Tyto údaje se 

týkají členů bytového družstva, členů společenství vlastníků jednotek, členů jiného bytového družstva, 

popř. členů jejich domácností v bytě, ale i dalších osob, pro které bytové družstvo vykonává 

komplexní správu nemovitostí, anebo s jejichž pomocí a spolupůsobení tuto svou činnost vykonává. 

 Já, jako osoba vykonávající funkci a činnosti s ní spojené pro družstvo SLOVÁCKO, stavební 

bytové družstvo, tímto potvrzuji, že jsem byl/a proškolen/a v oblasti ochrany osobních údajů, které 

jsou bytovým družstvem zpracovávány, a byl/a jsem poučen/a o povinnosti mlčenlivosti a 

k zachování mlčenlivosti se tímto zavazuji. 

 

 

1/ Jsem povinen/povinna: 

1.1 zachovávat mlčenlivost o osobních údajích zpracovávaných pro bytové družstvo nebo bytovým 

družstvem, 

1.2 zachovávat mlčenlivost o organizačních i technických opatřeních, jejichž uveřejnění by mohlo 

ohrozit zabezpečení osobních údajů. 

 

 

2/ Jsem si vědom/a toho, že tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na veškeré osobní údaje, s nimiž 

při činnosti bytového družstva přicházím do styku, na osobní údaje, které jsem z jakéhokoli důvodu 

získal/a v průběhu i před zahájením výkonu funkce nebo činnosti pro bytové družstvo a trvá i po 

skončení výkonu funkce nebo činnosti pro bytové družstvo.  

 

 

3/ Osobními údaji se rozumí identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, titul), kontaktní 

údaje (bydliště, doručovací adresa, telefon, e-mail) a další údaje, k nimž mám přístup při výkonu své 

funkce nebo jiné činnosti. 

 

 

4/ Osobní údaje smím sdělit pouze orgánům veřejné moci. Pokud budu ke sdělení osobních údajů 

vyzván/a v odůvodněných případech orgány veřejné moci, informuji o této skutečnosti před 

poskytnutím údajů předsedu představenstva bytového družstva. 
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5/ Jsem si vědom/a toho, že nedodržení výše uvedené povinnosti mlčenlivosti lze kvalifikovat jako 

porušení povinností se všemi důsledky, které z takového porušení vyplývají. 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne …………………… 

 

 

 

delegát  /  člen dalšího pomocného orgánu   /  funkcionář samosprávy   /   domovník      

 

 

  

 

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

 

 

 

……………………………………………….. 

                     vlastnoruční podpis  

    


