
 

Společenství pro dům Nýřanská 2, 4 v Plzni 
Nýřanská 1277/4 
323 00 Plzeň 

      
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Jméno a příjmení  

Jednotka č.  

Já, níže podepsaný člen společenství vlastníků – Společenství pro dům Nýřanská 2, 4 v Plzni, IČ 72555173, 
se sídlem Nýřanská 1277/4, Bolevec, 323 00 Plzeň – souhlasím s tím, aby uvedené společenství vlastníků 
zpracovávalo k níže uvedeným účelům mé dále uvedené (mnou vyplněné) osobní údaje. 

Souhlasím s tím, aby společenství předávalo tyto osobní údaje správci, se kterým má nebo bude mít 
uzavřenou smlouvu o správě bytového domu. 

Kategorie údaje 
Osobní údaj 

/vyplní člen, uděluje-li souhlas/ 
Účel zpracování 

E-mail  

zasílání pozvánek na shromáždění, evidenčních 
listů, vyúčtování, upozornění na odstávky, 
žádostí o zpřístupnění bytu pro revize a opravy 
a zasílání jiných obdobných listin souvisejících 
se správou domu 

Telefon  
operativní kontaktování v případě havárie, 
naléhavé potřeby zpřístupnění bytu 

Číslo účtu  
vyplácení přeplatků z vyúčtování převodem na 
účet 

Souhlas uděluji svobodně a po seznámení se s níže uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů. 
Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Případné změny vyplněných osobních údajů je 
nutné oznámit písemně kterémukoliv členovi výboru společenství vlastníků. 

 

Dne _________________ 

 

________________________________ 
/podpis vlastníka/ 



  

Informace o zpracování osobních údajů 

Osobní údaje členů uvedené na této listině budou předmětem zpracování podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů, GDPR). 

Správcem osobních údajů členů je Společenství pro dům Nýřanská 2, 4 v Plzni. Zpracovatelem těchto 
osobních údajů členů společenství podle článku 28 obecného nařízení je Stavební bytové družstvo mladých 
Plzeň, a to na základě smlouvy o správě bytového domu uzavřené se společenstvím. 

Údaje zpracovávané na základě souhlasu člena jsou: e-mailová adresa nebo telefonní číslo nebo číslo 
bankovního účtu (podle toho, k jakému údaj člen svůj souhlas udělí). 

Osobní údaje člena budou zpracovávány za účelem uvedeným u každého osobního údaje, k němuž se 
souhlas vztahuje, zvlášť. Souhlas se uděluje zejména v zájmu elektronizace správy domu a s tím 
souvisejícím snížením nákladů na zajištění poštovní přepravy zásilek či složenek a snížením ekologické 
zátěže spojené s výrobou a tiskem písemností.  

Osobní údaje člena nebudou zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení nebo k marketingovým 
účelům. Veškerá data budou uchovávána v písemné a/nebo elektronické formě. 

Osobní údaje člena mohou být zpřístupněny subjektům k tomu oprávněným dle příslušných právních 
předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.). 

Společenství vlastníků i správce, se kterým má uzavřenou smlouvu o správě bytového domu, přijímá 
vhodná technická a organizační opatření pro zajištění úrovně zabezpečení odpovídající riziku zpracování. 
Mezi tato opatření patří zejména fyzické zabezpečení budov a místností, ve kterých zpracování probíhá, 
zabezpečení počítačů či pracovních stanic heslem, pravidelné zálohování dat, nastavení přístupových 
oprávnění zaměstnanců společnosti a zavázání zaměstnanců společnosti povinností mlčenlivosti ve vztahu 
ke zpracovávaným osobním údajům. 

Osobní údaje nebudou předávány dalším osobám, ani do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. 

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. 

Poskytnuté osobní údaje budou uchovávány po dobu 1 roku od skončení členství ve společenství vlastníků. 

Každý má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 

omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. V případě pochybností o dodržování povinností 

souvisejících se zpracováním osobních údajů má každý právo obrátit se na společenství vlastníků s žádostí 

o vysvětlení nebo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. 


