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 SOUHLAS  SE  ZPRACOVÁNÍM  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ 

a jejich použití pro družstvo SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo 

a společenství vlastníků jednotek domu 

 

 

SUBJEKT ÚDAJŮ Jméno:  ...…………………………………………………….……………..… 

    

   Příjmení: ……………………………………………………………………….. 

      

   Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………...…………. 

    

   Adresa pro doručování: …………………………………………………...….............. 

 

SOUHLASÍ se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu 

       

Datum narození: …………………………...…Titul: ……..…..…………….. 

 

   Telefon:  ………………………………………………….…………... 

 

   E-mail:   ……………………………………………………….……... 

 

PRO ÚČELY zabezpečení komplexního výkonu správy nemovitostí (správa domu a pozemku, jiných 

prostor) 

 

SPRÁVCEM osobních údajů je:  

1/ 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 

2/ společenství vlastníků jednotek domu existující v nemovitosti spravované družstvem SLOVÁCKO, 

stavební bytové družstvo, když toto vykonává správu domu a pozemku, jehož je nebo bude subjekt údajů členem 

 

ZPRACOVATELEM osobních údajů je:  

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 

 

SOUHLASÍM s tím, že mohu být v souvislosti s komplexním výkonem správy nemovitostí osloven správcem 

různými formami, například prostřednictvím SMS, telefonicky nebo e-mailem. Společně může správce 

zpracovávat mé shora uvedené osobní údaje i další informace, které správce má, stejně tak i veřejné údaje i údaje 

od třetích stran. 

PODPISEM SOUHLASU POTVRZUJI, že jsem se před udělením souhlasu seznámil(a) s Poučení subjektu 

údajů o zpracování osobních údajů a jejich ochraně ze dne 3. 4. 2018, které obsahuje zejména moje práva 

vztahující se k zpracování údajů včetně práva na přístup k informacím a podmínky na ochranu práv. Toto 

Poučení je k nalezení též na www stránkách správce družstva SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo, 

www.sbdslovacko.cz 

 

V ………………………………… dne ……………………….. 

         

 

                   ……………………………………… 

 vlastnoruční podpis subjektu údajů 

 

http://www.sbdslovacko.cz/

