
Stavební  bytové družstvo Vítkovice Doručeno dne:
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P Ř I H L Á Š K A – D O T A Z N Í K

člena bytového družstva

členské číslo:

    doplní SBD Vítkovice

Člen

Jméno a příjmení, titul:  Rodné číslo:

Adresa:  

Email:      Tel: ID DS:

Korespondenci, včetně vyúčtování služeb a změny předpisu nájmu upřednostňuji zasílat na výše uvedený:

     

Číslo účtu pro zaslání přeplatku z nájemného a vyúčtování služeb: 

Manžel/ka člena:

Jméno a příjmení, titul:  Rodné číslo:

Adresa:  

Email:      Tel:

Celkový počet osob, které budou byt užívat:              

             

PROHLÁŠENÍ

Přihlašuji  se  za  člena  bytového  družstva,  jsem  obeznámen  s  platnými  stanovami  družstva  a 
vnitrodružstevními směrnicemi – všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v 
podmínkách  bytového  spoluvlastnictví,  domovní  řád  SBD  Vítkovice  v  podmínkách  bytového 
spoluvlastnictví,  požární  řád, pravidla  pro stanovení  vnitřních  poplatků za správní  úkony v SBD 
Vítkovice, a jsem si vědom a souhlasím s tím, že nabytím členství družstvu na základě této přihlášky 
se tyto dokumenty stávají pro mě, jako pro člena družstva, závaznými. 

Více než 60 let zkušeností s kompletní správou bytových domů. www.sbd-vitkovice.cz

Email

Adresu

Korespondenční adresu



ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dále prohlašuji, že budu oznamovat neprodleně družstvu všechny změny v údajích uvedených v této přihlášce. 
Potvrzuji správnost výše uvedených údajů a jsem tímto informován, že Stavební bytové družstvo Vítkovice, se  
sídlem  Daliborova  390/54,  Ostrava,  Mariánské  Hory,  709  00,  jako  správce  osobních  údajů  v  souladu  s 
Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění, 
zpracovává mnou poskytnutá data, níže specifikovaná,  pro účely zabezpečení své funkce správce bytových a 
nebytových jednotek a s tím spojených služeb i dalších mnou vyžádaných služeb, v rozsahu nezbytném pro  
evidenci  členů  družstva  a  užívání  družstevního  bytu,  a  to  po  dobu  nutnou  k  zajištění  práv  a  povinností  
plynoucích z mého členského vztahu k družstvu. 

Podle § 580 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a družstvech vede družstvo seznam členů. Do seznamu 
členů se zapisuje: 
a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování 
b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu
c) výše členského vkladu v členění na základní členský vklad a další členské vklady a rozsah splnění vkladové 
povinnosti k členskému vkladu
d) kromě těchto údajů správce  oprávněně eviduje údaje podstatné pro sjednání a plnění nájemní smlouvy a 
rozúčtování služeb – výše nájemného, výše záloh na služby, údaje o platbách a nedoplatcích, údaje o spotřebě 
služeb (náměry), počet osob v bytě, údaje o podnájemnících, č. ú. pro zasílání přeplatku z vyúčtování služeb, 
členské číslo.
e) kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, za účelem urgentního kontaktu, právní zájem

Nad rámec zákona poskytované údaje pro účely správy a určení členství v družstvu se souhlasem člena: 
f) rodné číslo jako jedinečné identifikační číslo poskytuje oběma stranám právní jistotu (zajištění), dále pro 
potřeby katastru nemovitosti, insolvenčního rejstříku
g) údaje o rodinném stavu a o rozšíření, zúžení nebo vypořádání SJM
h) údaj o podání žádosti o uzavření smlouvy o převodu bytu do OV
i)  údaj  o  zahájení  insolvenčního  řízení,  o  prohlášení  konkurzu  na  majetek  člena  údaj  o  nařízení  výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce
j) označení bytu

Přesnost údajů – totožnost člena družstvo v postavení správce ověřuje  nahlédnutím do občanského průkazu 
(veřejná listina) nebo cestovního pasu. 

Zpracování osobních údajů pro družstvo zajišťuje smluvně zpracovatel, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění 
účelu zpracování osobních údajů.
Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi.  Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě 
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to po dobu členství v 
družstvu, dále potom archivovány v souladu s archivním a skartačním řádem družstva. Uvedené osobní údaje  
nebudou poskytnuty jinému subjektu, vyjma orgánů státní správy na základě výzvy k součinnosti.
Tento informovaný souhlas dávám dobrovolně a můžu jej kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením. Svědčí 
mi právo přístupu ke všem osobním údajům o své osobě, mám právo požadovat vysvětlení, korekci, odstranění  
závadného stavu, výmaz či blokování osobních údajů a dále mám právo obrátit se se svým podnětem na Úřad 
pro ochranu osobních údajů /ÚOOÚ/.

V Ostravě, dne:

............................................................
      Datum   podpis(y) člena – společných členů družstva

Více než 60 let zkušeností s kompletní správou bytových domů. www.sbd-vitkovice.cz
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