
SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo 
Pr�myslová 1144, PS� 686 01, Uherské Hradišt� 
I� 00212539, DI� CZ00212539, 
zapsáno v obchodním rejst�íku vedeném Krajským soudem v Brn�. v oddílu DrXXXIV, 
vložka 499 

 
Pravidla pro používání Informa�ní portálu INTEGRI INFO 

 

1. Služba Informa�ního portálu INTEGRI INFO je ur�ena pro registrované uživatele prostor (byt� 
i garáží) ve správ� družstva SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo (tzn. družstevních, ve 
vlastnictví, byt� v SVJ), dále jen „ registrovaný uživatel“. Registrovanému uživateli umož�uje 
prohlížet informace o p�íslušném prostoru (nap�. p�edpis úhrad, úhrady, vyú�tování služeb, 
výkazy domu, apod.). Ostatní návšt�vníci t�chto stránek nemají do privátní zóny p�ístup. Službu 
poskytuje družstvo prost�ednictvím webhostingu u firmy RH SID, s.r.o. 
2. Registrovaní uživatelé INTEGRI INFO jsou rozd�leni do t�í kategorií: 

a) Uživatel prostoru – nájemce, vlastník (má právo prohlížet údaje vlastního prostoru) 
b) Funkcioná� domu – p�edseda nebo pov��ený �len výboru, �len p�edstavenstva (má právo 

prohlížet údaje domu a všech prostor domu) 
c) Funkcioná� družstva – p�edseda a místop�edseda (má právo prohlížet údaje všech dom� 

a prostor) 

3. Postup pro z�ízení p�ístupu do INTEGRI INFO: 
a) Registrace uživatele se provádí žádostí na p�edepsaných formulá�ích. 
b) Žadatel vyplní p�íslušnou žádost. Formulá� žádosti je ke stažení na www.sbdslovacko.cz, 

odkaz Informa�ní portál. Tuto žádost p�edloží osobn� k ov��ení totožnosti na 
kontaktním míst� Stavebního bytového družstva SLOVÁCKO, (�lenská a bytová 
evidence, kanc. �. 209, pí. Vaculová, Kolá�ová) p�ípadn� zašle družstvu poštou s ú�edn� 
ov��eným podpisem.  

c) Na e-mail uvedený v žádosti zašle družstvo žadateli registra�ní údaje a tato e-mailová 
adresa bude používána ke komunikaci s uživatelem. Pot�ebné registra�ní údaje 
(uživatelské jméno a uživatelské heslo) zašle družstvo nejpozd�ji do 14 dn� po obdržení 
úplné žádosti pro z�ízení p�ístupu. 

4. Ceník za používání INTEGRI INFO: 
a) Z�ízení p�ístupu do INTEGRI INFO zdarma 
b) Užívání INTEGRI INFO zdarma 
c) Získání nového hesla v p�ípad� zapomenutého hesla 100,- K� + DPH 
d) Zp�ístupn�ní zablokované IP adresy 100,- K� + DPH 

5. Informace poskytované prost�ednictvím INTEGRI INFO mají informativní charakter, jsou 
poskytovány výhradn� pro pot�ebu registrovaného uživatele. 
6. Uživatelé v kategorii funkcioná� družstva a funkcioná� domu, kte�í si nechají z�ídit p�ístup do 
INTEGRI INFO, nesmí uživatelské jméno a uživatelské heslo poskytnout t�etí osob�. V opa�ném 
p�ípad� zodpovídají za p�ípadnou škodu.  
7. Uživatel�m INTEGRI INFO v kategorii funkcioná� družstva a funkcioná� domu se zakazuje ve 
vztahu k t�etím osobám stojícím mimo p�íslušné hospodá�ské st�edisko nakládat se získanými 
informacemi a údaji z tohoto informa�ního portálu, nebo� tyto podléhají ochran� v mezích 
zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a dále se jim 
stanoví povinnost zachovávat ve vztahu ke shora vymezenému okruhu osob o t�chto 
informacích a údajích ml�elivost. 
8. Tato sm�rnice byla schválena na jednání p�edstavenstva dne 2.11.2010 usnesení � 306/10  
s platností ode dne schválení. 
 
V Uherském Hradišti dne 2.11. 2010    Ing. Drahomír Hlavá� 

p�edseda p�edstavenstva  


