
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

ve smyslu čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  

(dále jen GDPR) 

Tímto potvrzuji a uděluji Společenství vlastníků ………………….., IČ: ………………….., se sídlem 
………………….. (dále jen „Společenství”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro 
účely zajišťování správy domu a pozemku za níže uvedených podmínek. 

Povinné osobní údaje a nepovinné osobní údaje, které eviduje Společenství pouze za účelem 
zajišťování správy nemovitostí, jsou povinné a nepovinné osobní údaje: 

a. Identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum narození, členské 
číslo, číslo prostory (bytového nebo nebytového prostoru), počet členů domácnosti. 

b. Kontaktní údaje – adresa prostory, adresa doručovací, telefonní čísla, emailové adresy, 
údaje o společném zástupci spoluvlastníků jednotky. 

c. Ostatní údaje vyplývající ze smluv týkajících se dodávek energií a služeb nebo související 
se správou nemovité věci.  

Tento souhlas je účinný od 25. 5. 2018 a zůstává v platnosti, dokud jej neodvolám. 

Beru na vědomí, že mám právo: 

 souhlas kdykoliv odvolat; odvolání je možné učinit buď písemně, nebo osobně na 
adrese sídla Společenství;  

 požadovat po Společenství informaci, jaké osobní údaje o mně zpracovává;  

 požadovat po Společenství vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;  

 vyžádat si u Společenství přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo 
opravit;  

 požadovat po Společenství výmaz těchto osobních údajů nebo omezení zpracování;  

 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 
údajů se obrátit na Společenství nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

 

Beru na vědomí, že zpracování je prováděno Společenstvím (osobou odpovědnou za správu 
domu) a DRUŽBOU, stavebním bytovým družstvem na základě Smlouvy o zajišťování správy 
společných částí domu jako celku a Dodatku k této smlouvě o zpracování osobních údajů. 

 

Prohlašuji, že jsem Osobní údaje Společenství poskytl dobrovolně, tyto Osobní údaje jsou 
pravdivé a že jsem byl Společenstvím poučen o zpracování a ochraně Osobních údajů. 

 

 

V ………………….. dne ………………….. 

                                                                                                                 …………………………………….. 
              podpis vlastníka/nájemníka 



 

  

Vlastník (jméno)

Byt č. Datum narození email

počet osob telefon číslo účtu

ulice, číslo domu

část obce

Jméno adresa datum narození telefon email

Osobní údaje

Údaje o 

spoluvlástnících, 

spolučlenech a 

nájemnících


