Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely služeb
Správního bytového družstva Nový domov, Maroldova 1449/8, Praha 4

Údaje klienta
Jméno a příjmení kontaktní osoby – společného zástupce k bytu/garáži:
……………………………………………………………………………………………………………
Kontaktní adresa:
……………………………………………………………………………………………………………
Adresa bytu/garáže ve správě SBD Nový domov, je-li odlišná od kontaktní adresy:
……………………………………………………………………………………………………………
Datum narození:
……………………………………………………………………………………………………………
Pro telefonní komunikaci číslo telefonu (údaj není povinný, v případě nevyplnění komunikace nebude používána):
……………………………………………………………………………………………………………
Pro elektronickou komunikaci e-mail adresu (údaj není povinný, v případě nevyplnění komunikace nebude
používána):
……………………………………………………………………………………………………………
Tímto uděluji SBD Nový domov se sídlem Maroldova 1449, 140 00 Praha 4, IČ: 00033456, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. DrXCVIII, vložka č.: 262, souhlas se
zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu,
kontaktní adresa, případně číslo telefonu, e-mailovou adresu, pro účely zajištění správních služeb.
*Ano, souhlas uděluji.
*Ne, souhlas neuděluji.
Souhlas je udělen po dobu výkonu správní činnosti Správním bytovým družstvem Nový domov, Maroldova
1449/8, Praha 4 pro právnickou osobu – družstvo, nebo SVJ (v němž se nachází předmětná bytová nebo nebytová
jednotka, ať v mém osobním vlastnictví, nebo jíž jsem nájemcem), můžete ho však kdykoliv odvolat. Více informací o
zpracování Vašich osobních údajů naleznete v Poučení o ochraně osobních údajů, jež je součástí tohoto souhlasu.

V Praze dne
Podpis(y): ………………………………………………………………………………..
* Nehodící variantu škrtněte.

Tento souhlas je nutné zaslat Českou poštou a.s., nebo osobně doručit do sídla družstva
(sekretariátu ŘD).

Poučení k ochraně osobních údajů
Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v
textu rovněž jako „GDPR“).
Totožnost správce: SBD Nový domov, se sídlem Maroldova 1449/8, 140 00 Praha 4, IČ: 00033456, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr XCVIII, vložka č.: 262 (dále jen jako „správce“).
Kontaktní údaje správce - adresa: Maroldova 1449/8, 140 00 Praha 4,
Účel zpracování osobních údajů:
Nabízení služeb na podkladě uděleného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6., odst. 1 písm. a) GDPR.
Níže uvedené osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovány pro účely nabízených služeb, jež správce
zprostředkovává na základě smlouvy o výkonu správní činnosti a v obchodním zastoupení. Zejména se jedná o správní služby
prováděné společností SBD Nový domov, Maroldova 1449/8, Praha 4 – správce bytového a nebytového fondu.
Za tímto účelem zpracováváme Vaše nezbytné osobní údaje:
- Identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresu.
- Další doplňující kontaktní údaje pro elektronickou a telefonní komunikaci - číslo telefonu, e-mailovou adresu.
Poskytnutí osobních údajů (čísla telefonu, e-mailovou adresu) pro uvedený účel není zákonným ani smluvním
požadavkem nezbytným pro výkon správní činnosti. Nemáte povinnost tyto osobní údaje poskytnout.
Kategorie příjemců zpracovaných osobních údajů: správce, obchodní partneři, osoby zprostředkovávající a
vykonávající pro správce služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do zahraničí. Správce má právo pověřit
zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dodatečné záruky
ochrany Vašich osobních údajů.
Doba uložení osobních údajů: Správce uloží osobní údaje na dobu výkonu správní činnosti pro Vaše družstvo, nebo
SVJ.
Jaké máte práva související se zpracováním osobních údajů:
1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se
zpracováním Vašich osobních údajů pro účely zajištění správních služeb.
2. Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou
správcem zpracovány.

3. Právo na opravu. Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje,
které se Vás týkají.
4. Právo na výmaz. Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje k vaší osobě.
5. Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů
v konkrétním případě.
6. Právo na přenositelnost údajů. Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracované
automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci.
Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit
kontaktováním správce formou písemného podání přes Českou poštu a.s., nebo osobně na adrese: Maroldova 1449/8,
140 00 Praha 4, v případě již uděleného souhlasu (viz první strana) e-mailem na adresu:
hnilickova@sbdnovydomov.cz; nebo telefonicky na tel.: 242 488 108.
Způsob poskytnutí informací.
Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho
e-mailovou adresu, nebo telefonem, budou Vám informace poskytnuty rovněž jen v případě vámi uděleného souhlasu
(viz první strana).
Právo podat stížnost.
Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní
adresu správce Maroldova 1449/8, 140 00 Praha 4, nebo osobně na sekretariát ředitele družstva.
Za SBD Nový domov Ing. Vladimír Štulík v.r. - ředitel

