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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
 

SUBJEKT údajů (titul, jméno a příjmení) datum narození adresa  

   

   

 

S O U H L A S Í 
se zpracováním svých osobních údajů 

 

OSOBNÍ ÚDAJE Pro účely 
kontaktní adresa Komunikace při zajišťování správy domu a pozemku 
e-mail, mobil, telefon Komunikace při zajišťování správy domu a pozemku 
číslo účtu, spojovací číslo SIPO, číslo bytu Správa domů a pozemků, včetně poskytování služeb 
SPRÁVCE osobních údajů  IČO: sídlo 
Stavební bytové družstvo Nová huť 000 50 831 Hýlova 26/40, Výškovice, 700 30 Ostrava 
ZPRACOVATEL osobních údajů  IČO: sídlo 
Stavební bytové družstvo Nová huť 000 50 831 Hýlova 26/40, Výškovice, 700 30 Ostrava 
DOBA ZPRACOVÁNÍ: 

1. Po dobu trvání vlastnictví/nájmu jednotky v domě, pro jehož správu je souhlas udělován 
2. Poté po dobu do vypořádání vzájemných závazků mezi subjektem údajů a správcem 

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ: 
1. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (osobně v sídle 

družstva, nebo písemně s úředně ověřeným podpisem), dále má právo na omezení zpracování, právo na 
přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního 
rozhodování s právními či obdobnými účinky tj. právo nebýt předmětem rozhodnutí s uvedenými účinky 
bez účasti lidského faktoru, které zahrnuje i profilování. 

2. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům 
SBD NH, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům, s nimiž má 
SBD NH uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně dalším osobám v souladu s platnými 
právními předpisy. 

3. Údaje poskytnuté a zpracovávané na základě tohoto souhlasu nejsou požadavkem zákonným ani 
smluvním, neuvádí se ve smlouvách a Subjekt údajů nemá povinnost tyto údaje podle stávající právní 
úpravy poskytnout.  

4. Osobní údaje poskytnuté tímto souhlasem jsou využívány výlučně k účelům popsaným výše a nejsou 
předávány ani využívány ke komerčním nebo marketingovým účelům, které s výše uvedenými účely 
zpracování nesouvisí. 

5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo 
jiným třetím osobám. 

6. Subjekt údajů prohlašuje, že tento „Souhlas“ přečetl a porozuměl mu. 
 

 
 
V Ostravě dne …………………………………. 
 
 
 ...................................................................................................... 
 vlastnoruční podpis(y) subjektu údajů
 


