
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Tímto potvrzuji a uděluji Společenství vlastníků na Vinici 1732, se sídlem Na Vinici 
1732, 250 01 Brandýs nad Labem (dále jen „Společenství”), souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů pro účely zajišťování správy domu a pozemku za 
níže uvedených podmínek. 

Beru na vědomí, že Společenství o mně bude na základě tohoto souhlasu 
zpracovávat tyto údaje: 

Jméno a příjmení 
 

 

Adresa trvalého pobytu 
 

 

Korespondenční adresa, pokud je 
jiná než adresa trvalého pobytu 

 

 

Rodné číslo 
 

 

Datum narození 
 

 

Číslo účtu 
 

 

Spojovací číslo SIPO 
 

 

Telefon 
 

 

E-mail 
 

 

 

 (dále jen „Osobní údaje”). 

Účely zpracování zahrnují zejména činnosti spočívající v identifikaci vlastníka, 
možností jeho kontaktování a provedení vyúčtování služeb a mezd, řešení 
případných pohledávek. 

Tento souhlas je účinný od 25. 5. 2018 a zůstává v platnosti pod dobu mého členství 
ve „Společenství“ nebo do doby, 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.  

Kontaktní osobou za Společenství je pro výše uvedené účely pan Martin Janata, tel. 
775 748 577, email: m.janata@mail.cz 

Beru na vědomí, že zpracování je prováděno Společenstvím, Osobní údaje pro 
Společenství mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 Brandýsko - Boleslavská městská a.s., IČO: 04285638, se sídlem 
 Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem 

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. 

 

Brandýse nad Labem dne: ………………….. 

____________________ 
     Vlastnoruční podpis 


