SVJ domu čp. 1130, Voskovcova ulice, Praha 5

Evidenční list vlastníka bytových a nebytových prostor
Bytová či nebytová jednotka
Číslo bytu

Parkovací stání

Číslo komory

Parkovací karta

Číslo sklepní kóje

Číslo schránky

Vlastník bytu
Jméno a příjmení
Doručovací adresa
Mobilní telefon
Telefon domů
E-mailová adresa
Bankovní spojení1
Označení zvonku

Předčíslí
(maximálně 12 znaků)

Číslo účtu

Kód banky

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Nájemce
Jméno nájemce
Telefon nájemce
E-mailová adresa
Správce nemovitosti prohlašuje, že sdělené údaje použije výhradně pro potřebu související
se správou domu a neposkytne údaje 3. osobě vyjma výboru společenství a rozúčtovatele
vody a tepla.
Vlastník jednotky prohlašuje, že sdělené údaje souhlasí se skutečností. Vlastník se zavazuje,
že změnu údajů správci neprodleně nahlásí.
...........

...............

Datum

Podpis

1

Číslo bankovního účtu slouží pro vracení přeplatků z vyúčtování apod.

18. 5. 2018

Zpracování osobních údajů

1. Tímto uděluji souhlas SVJ domu č.p. 1130, Voskovcova ulice, Praha 5
se sídlem Voskovcova 1130/26, Praha 5, IČ: 27134288 (dále
jen „SVJ“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále
jen „zákon o ochraně osobních údajů“ zpracovávala tyto osobní údaje:
‐ jméno a příjmení vlastníka (popř. název společnosti)
‐ korespondenční adresu
‐ e‐mail
‐ telefonní číslo
‐ číslo bankovního účtu
‐ jméno a příjmení nájemníků (skutečně bydlících osob)
2. Údaje o vlastnících a nájemnících je nutné zpracovat za účelem správy domu
Voskovcova 1130, Praha, Hlubočepy. Tyto údaje budou SVJ
zpracovány po dobu vlastnictví nemovitosti danou osobou a následně ještě
jeden rok od ukončení vlastnictví danou osobou.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svým podpisem svůj výslovný souhlas.
Souhlas lze vzít písemnou formou kdykoliv zpět, a to zasláním e‐mailu nebo dopisu
na kontaktní údaje SVJ.
4. Zpracování osobních údajů je prováděno SVJ, osobní údaje však pro
SVJ může zpracovávat i určený správce na základě uzavřené příkazní smlouvy
o správě domu.

Datum:

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Podpis

